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ÚVOD
Tato příručka je dodávána s každým novým modelem. Obsahuje nezbytné pokyny pro obsluhu a údržbu.

Před obsluhou nebo servisem zařízení se důkladně seznamte
s touto příručkou.

Toto zařízení vám poskytne vynikající služby. Nejlepších výsledků s minimálními náklady však dosáhnete, budou-li splněny následující pod-
mínky:

• Zařízení je používáno s přiměřenou mírou péče.
• Je prováděna pravidelně údržba zařízení podle pokynů pro údržbu,
• Údržba zařízení je prováděna s použitím dílů od výrobce nebo s použitím odpovídajících dílů.

CHRAŇTE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Likvidujte prosím obalový 
materiál, použité díly, jako jsou 
akumulátory, 
a kapaliny způsobem 
bezpečným
 pro životní prostředí v souladu 
s místními předpisy pro 

likvidaci odpadu.

 Nezapomínejte vždy recyklovat.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

S16 je průmyslový stroj určený k čištění drsných i hladkých tvrdých povrchů (beton, dlaždice, kámen, syntetika atd.) a koberců (komerční nylon, 
polyester a/nebo vlna). Mezi typické použití patří školy, kancelářské budovy, kongresová centra, letiště, sklady, výrobní zařízení a maloobchodní 
centra. Stroj nepoužívejte na hlíně, umělých trávnících ani površích s kobercem bytového typu. Tento stroj je určen pro vnitřní i venkovní použití. 
Toto zařízení není určeno pro použití na veřejných vozovkách. Nepoužívejte toto zařízení jinak, než jak je popsáno v této příručce pro obsluhu.

Tennant Company
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden−Nizozemí
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Technické údaje a díly se mohou změnit bez upozornění.

Originální pokyny, copyright© 2020 TENNANT Company, Vytištěno v Nizozemsku.

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Vyplňte během uvedení do provozu za účelem 
budoucího 
využití.

Č. modelu:    

Sériové č.:    

Datum uvedení do provozu:   
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY – TYTO 

POKYNY SI USCHOVEJTE

V příručce jsou použita následující níže popsaná 
opatření:

VAROVÁNÍ: Pro upozornění na 
nebezpečí nebo na nebezpečné 
úkony, které mohou způsobit vážné 
poranění nebo smrt.

POZOR: Pro upozornění na 
nebezpečné úkony, které mohou 
způsobit lehké nebo středné poranění.

PRO BEZPEČNOST: Popis úkonů, 
které musí být dodržovány pro 
bezpečnou funkci zařízení.

Následující údaje informují o podmínkách 
potenciálně nebezpečných pro obsluhu. 
Buďte si vědomi, kdy takové podmínky mohou 
nastat. Seznamte se se všemi bezpečnostními 
prvky zařízení. Poškození zařízení nebo jeho 
nesprávnou funkci neprodleně nahlaste.

VAROVÁNÍ: Z olověných akumulátorů 
se uvolňuje plynný vodík. To může 
vést k výbuchu nebo k požáru. 
Udržujte mimo dosah jiskření a 
otevřeného ohně. Při dobíjení 
ponechte kryt otevřený.

VAROVÁNÍ: Hořlavý materiál nebo 
reaktivní kovy mohou vyvolat výbuch 
nebo požár. Nepoužívejte zařízení pro 
úklid těchto materiálů.

VAROVÁNÍ: Zdvižený koš může 
spadnout. Zajistěte koš pomocí 
podpěrky.

VAROVÁNÍ: Bod ohybu zdvihacího 
ramena. Udržujte vzdálenost od 
zdvihacích ramen koše.

VAROVÁNÍ: Těžký objekt. Nevhodné 
zvedání může způsobit poranění zad. 
V případě přesunu použijte zvedák.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu 
elektřinou

– Před servisem zařízení odpojte 
kabely akumulátorů a konektor 
nabíječky.

– Nenabíjejte akumulátory, je-li 
poškozen napájecí kabel. Neupravujte 
napájecí zástrčku.

Je-li napájecí kabel nabíječky poškozen či 
přetržen, jeho výměna musí být provedena 
výrobcem nebo jeho servisním zástupcem, 
případně podobně kvalifi kovanou osobou, aby se 
zabránilo vzniku nebezpečí.

Tento stroj může být vybaven technologií, která 
automaticky komunikuje přes mobilní sítě. Pokud 
je toto zařízení provozováno na místě, kde je 
používání mobilních telefonů omezeno z důvodu 
obav týkajících se rušení zařízení, obraťte se na 
zástupce Tennant ohledně informací o tom, jak 
vypnout mobilní komunikační funkce.

PRO BEZPEČNOST: 

1. Nepoužívejte zařízení:
 - Bez příslušného vyškolení nebo pověření.
 - Bez přečtení a pochopení příručky pro 

obsluhu.
 - Pod vlivem alkoholu nebo drog.
 - Při používání mobilního telefonu nebo 

jiných elektronických zařízení.
 - Pokud nejste mentálně či fyzicky způsobilí 

postupovat dle návodu k použití.
 - S deaktivovanou brzdou.
 - Bez fi ltrů nebo s ucpanými fi ltry.
 - V prašném prostředí bez zapnutého 

odsávacího ventilátoru.
 - Není-li v náležitém stavu pro použití.
 - V místech, kde se nacházejí hořlavé 

výpary/kapaliny nebo hořlavý prach.
 - V místech, kde je příliš tma pro 

bezpečné vidění ovládacích prvků 
nebo pro bezpečné ovládání stroje 
bez rozsvícených pracovních světel / 
světlometů.

 - V místech s možností padajících 
předmětů, není-li vybaveno ochranou 
hlavy.

2. Před spuštěním zařízení:
 - Zkontrolujte zařízení, zda nedochází 

k žádnému úniku kapalin.
 - Přesvědčte se, že jsou použity všechny 

bezpečnostní prvky a že řádně fungují.
 - Zkontrolujte správnou funkci brzd a řízení.
 - Nastavte sedadlo a připněte si pás 

sedačky (pokud je součástí vybavení),
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3. Při použití zařízení:

- Používejte zařízení pouze způsobem 
popsaným v této příručce.

- Pro zastavení zařízení používejte brzdy.
- Nepoužívejte pro úklid hořících nebo 

kouřících zbytků jako jsou cigarety, 
zápalky nebo horký popel.

- Na svažující se nebo kluzké ploše 
postupujte pomalu.

- Neprovádějte nakládku/vykládku na 
plošině, jejíž sklon převyšuje 14,1 % / 
8°. Neprovádějte transport na plošinách, 
jejichž sklon překračuje 21,3 % / 12°.

- Při zatáčení snižte rychlost.
- Při pohybu zařízení mějte všechny části 

těla na stanovišti obsluhy.
- Při manipulaci se zařízením berte vždy v 

úvahu okolní prostředí.
- Při pohybu dozadu postupujte opatrně.
- Při zdviženém zásobníku pohybujte se 

strojem opatrně (vysokovýklopný).
- Před zdvižením zásobníku se 

ujistěte, že je k tomu dostatek místa 
(vysokovýklopný).

- Nezvedejte zásobník, když je stroj na 
svahu (vysokovýklopný).

- Při vyprazdňování zásobníku buďte 
opatrní. Zásobník pojme až 91 kg (200 
liber). Nesprávné zvedání těžkého 
materiálu může mít za následek namožení 
zad nebo jiné zranění (nízkovýklopný).

- Děti a nepovolané osoby se musejí 
zdržovat v bezpečné vzdálenosti od 
zařízení.

- Nevozte osoby na žádné z částí zařízení.
- Vždy dodržujte bezpečnostní a dopravní 

předpisy.
- Poškození zařízení nebo jeho nesprávnou 

funkci neprodleně nahlaste.

4. Před ukončením práce se zařízením nebo 
před jeho servisem:
- Zastavte na rovném povrchu.
- Vypněte zařízení a vyjměte klíček.

5. Během servisu zařízení:
- Všechny práce musejí být prováděny při 

dostatečném osvětlení a viditelnosti.
- Udržujte dostatečné větrání v pracovním 

prostoru.
- Zabraňte pohybu jeho částí. Nenoste volný 

oděv, šperky a dlouhé vlasy si sepněte.
- Zablokujte kola zařízení před jeho 

zdviháním.
- Stroj zdvihejte pouze na místě určeném 

pro tento účel. Podepřete zařízení 
zdvihacím stojanem.

- Používejte kladku nebo zdvihací plošinu o 
dostatečné nosnosti pro hmotnost stroje.

- Netlačte ani netahejte zařízení, aniž by 
obsluha seděla na sedadle a ovládala 
zařízení.

- Netlačte ani netahejte zařízení po 
nakloněné rovině s vypnutou brzdou.

- Pro lokalizaci unikající hydraulické kapaliny 
pod tlakem použijte lepenkový papír.

- V blízkosti elektrických komponentů 
nepoužívejte tlakové stříkání ani postřik 
hadicí.

- Před zahájením jakéhokoliv úkonu na 
zařízení odpojte akumulátory a kabel 
nabíječky.

- Nabíječku baterie neodpojujte tahem za 
kabel. Uchopte zástrčku u zásuvky a 
zatáhněte.

- Nepoužívejte jiné nabíječky akumulátorů, 
neboť se může poškodit akumulátor a 
může vzniknout riziko požáru.

- Pravidelně kontrolujte, zda kabel nabíječky 
nejeví známky poškození.

- Během nabíjení nevytahujte napájecí 
kabel externí nabíječky se stejnosměrným 
proudem ze zásuvky akumulátoru. Může 
dojít k vytvoření oblouku. Potřebujete-
li nabíječku během nabíjení odpojit, 
vytáhněte nejprve kabel pro napájení 
střídavým proudem.

- Vyhýbejte se styku s kyselinou v 
akumulátorech.

- Zabraňte kontaktu jakýchkoli kovových 
předmětů s akumulátory.

- Použijte nevodivé odstraňovací zařízení na 
akumulátory.

- Při zvedání akumulátoru použijte zvedák a 
odpovídající prostředek.

- Instalaci musí provést kvalifi kovaná osoba.
- Postupujte podle bezpečnostních 

pokynů závodu týkajících se odstranění 
akumulátoru.

- Veškeré opravy mohou být prováděny 
pouze kvalifi kovaným servisním 
pracovníkem.

- Neprovádějte žádné změny v provedení 
zařízení.

- Používejte náhradní díly dodané fi rmou 
Tennant nebo schválené náhradní díly.

- Používejte osobní ochranné pracovní 
prostředky podle potřeby a tam, kde je to 
doporučeno v této příručce.

Pro vaši bezpečnost: používejte 
ochranu sluchu.

Pro vaši bezpečnost: používejte 
ochranné rukavice.

Pro vaši bezpečnost: používejte 
ochranu očí.

Pro vaši bezpečnost: používejte 
ochranný respirátor.
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6. Při nakládání zařízení na nákladní vůz či 

návěs nebo při vykládání:
 - Použijte rampu, nákladní vůz nebo přívěs s 

patřičnou nosností pro zařízení a obsluhu.
 - Před nakládáním vyprázdněte koš.
 - Nejezděte po kluzkých plošinách.
 - Při jízdě na plošině buďte opatrní.
 - Neprovádějte nakládku/vykládku na 

plošině, jejíž sklon převyšuje 21,3 % / 12°.
 - Vypněte zařízení a vyjměte klíček.
 - Zablokujte kola.
 - Připevněte zařízení k nákladnímu vozu 

nebo k závěsu.
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Na vyznačených pozicích na zařízení je 
umístěno následující bezpečnostní značení. 
Vyměňte poškozené/chybějící štítky

VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK – 
Bod přivření zdvihacího 
ramena. Udržujte vzdálenost od 
zdvihacích ramen koše.

Nachází se na zadní 
straně obou zvedacích 
ramen (pouze stroje s 
vysokým vyklápěním).

1251176

VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTEK – Zvednutý koš může 
spadnout. Zajistěte koš pomocí podpěrky.

Nachází se na straně obou zvedacích ramen 
(pouze stroje s vysokým vyklápěním).

VAROVNÝ ŠTÍTEK – 
Rotující kartáč. 
Nedotýkat se.

Nachází se na desce 
(deskách) bočního kartáče 
(stroje vybavené pouze 
volitelnými bočními kartáči).

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK – Pouze 
autorizovaný servisní mechanik.

Nachází se na krytu elektronického 
prostoru (za krytem sedadla operátora).

1205722
1225590
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Umístěn na elektrickém panelu.

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK – Pouze 
autorizovaný servisní mechanik.

1205722

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK – 
Před uvedením zařízení 
do chodu si prostudujte 
uživatelskou příručku.

Umístěn na elektrickém 
panelu.

1206682

VAROVNÝ ŠTÍTEK – Z 
akumulátorů se uvolňuje plynný 
vodík. To může vést k výbuchu 
nebo k požáru. Udržujte mimo 
dosah jiskření a otevřeného 
ohně. Při dobíjení ponechte kryt 
otevřený.

Nachází se na spodní 
části desky krytu 
sedadla.

1204748

VAROVNÝ ŠTÍTEK – Nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem. Akumulátory nenabíjejte, je-li kabel 
poškozen.

Nachází se na spodní části desky krytu sedadla.

1205563
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VAROVNÝ ŠTÍTEK – Kartáč odhazuje nečistoty. 
Před zvednutím zásobníku vypněte motor.

Nachází se na zadní straně zásobníku (pouze stroje s 
nízkým vyklápěním)

1254722
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 SOUČÁSTI STROJE

A

B

C

D E F

I

K

L

N

M

P

O

G H

J

A.  násypka
B. Rukojeť zásobníku (pouze u nízkého 

vyklápění)
C. Pravý kryt
D. Zpětný alarm / blikací světlo (doplněk)
E. Sedačka pro obsluhu
F. Volant
G. Pravý ovládací panel
H. Levý ovládací panel

I. Levý kartáč (volitelné)
J. Pravý kartáč (volitelné)
K. Podpěra zásobníku (pouze u vysokého 

vyklápění)
L. Filtr ko?e
M. Levý kryt
N. Přístupová dvířka hlavního zametacího 

kartáče
O. hlavní zametací kartáč
P. Ovládací pedály
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 OVLÁDACÍ PANELY

A

C D

G

H

F

B

E

I

J
K L

N

O

P
Q

R

S

T

M

U

A.  Spínač na klíč
B.  Přepínač směru
C.  Nouzový vypínač
D. Spínač prodloužení vysavače (volitelné)
E. Spínač zvednutí/sklopení zásobníku 

(pouze u vysokého vyklápění)
F. Spínač vyjetí zásobníku (pouze u 

vysokého vyklápění)
G.  Spínač provozních/výstražných světel 

(doplněk)
H. Čítač hodin
I. Kontrolky akumulátoru
J. Kontrolky tlaku hlavního kartáče
K. Tlačítko tlaku hlavního kartáče

L. Tlačítko sacího ventilátoru
M. Kontrolky ventilátoru vakua (za volantem)
N. Tlačítko 1-Step
O. Tlačítko ECO (ekonomický)
P. Tlačítko houkačky
Q. Tlačítko třepačky fi ltru
R. Tlačítko pravého zametacího kartáče
S. Tlačítko levého zametacího kartáče 

(volitelné)
T. Bezpečnostní tlačítko zásobníku (pouze 

u vysokého vyklápění)
U. Kontrolky (opotřebovaný kartáč, Smart-

Fill ABW (automatické doplňování 
elektrolytu v akumulátoru), nízká hladina 
nádrže (volitelné), ucpaný fi ltr HEPA 
(volitelné) a poruchové indikátory)
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 OVLÁDACÍ PEDÁLY

A

C

B

A. Brzdový pedál
B. Akcelerační pedál
C. Ped?l klapky velk?ch ne?istot
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 DEFINICE SYMBOLŮ

Tyto symboly jsou použity na zařízení pro 
označení ovládacích prvků, indikátorů a funkcí 
zařízení.

Svítí Nesvítí

Indikátor poruchy/výstrahy Houkačka

Opotřebovaný hlavní kartáč
Smart-Fill ABW (automatické 
doplňování elektrolytu v 
akumulátoru) (volitelné)

HEPA (Vysoce účinný fi ltr jemných 
částic) Eco (Ekonomický režim)

Tlačítko 1-Step Nouzové vypnutí

Provozní světla / výstražné světlo Třásadlo fi ltru

Levý kartáč (volitelné) Výstražné světlo

Prav? bo?n? kart?? Jistič

Sací ventilátor Zdvihací bod

Zdvihnutí koše Nabíjení akumulátorů

Spuštění koše Prodlou?en? vysava? (dopln?k)

Vyjetí zásobníku Bezpečnost zásobníku

Zajetí zásobníku Vpřed / vzad
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 INSTALACE AKUMULÁTORŮ

ZAPLAVENÉ/UZAVŘENÉ OLOVĚNÉ 
AKUMULÁTORY

VAROVÁNÍ: Nebezpe?? po??ru 
nebo exploze. Z akumul?tor? se 
uvol?uje plynn? vod?k. Udr?ujte 
mimo dosah jisk?en? a otev?en?ho 
ohn?. P?i nab?jen? ponechte sk??? 
s akumul?tory otev?enou.

PRO BEZPEČNOST: Během servisu zařízení: 
Zabraňte kontaktu jakýchkoli kovových 
předmětů s akumulátory. Použijte nevodivé 
odstraňovací zařízení na akumulátory. Při 
zvedání akumulátoru použijte zvedák a 
odpovídající prostředek. Instalaci musí 
provést kvalifi kovaná osoba. Postupujte 
podle bezpečnostních pokynů závodu 
týkajících se odstranění akumulátoru.

TECHNICKÉ ÚDAJE AKUMULÁTORŮ

Olověné akumulátory s šesti 6voltovými cykly s 
hlubokým vybitím.

Maxim?ln? rozm?ry akumul?tor?: 28,8 palce / 
731 mm Š 
x 19,9 palce / 506 mm D x 15,6 palce / 395 mm 
V.

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu a 
vyjměte klíček.

2. Zvedněte kryt akumulátorové skříně a 
zajistěte jej podpěrou.

3. Odstraňte držák ze zadní části prostoru pro 
akumulátor.

4. S náležitou pomocí vložte akumulátory 
opatrně do prostoru pro akumulátory a 
nasměrujte jejich póly podle obrázku. 
Zasuňte dvě pěnové vzpěry po boku 
akumulátorů, jak je znázorněno, pokud 
instalujete menší akumulátory.

5. Pomocí dodaných pólových koncovek 
akumulátoru připojte kabely k pólům 
akumulátoru, ČERVENÝ NA POZITIVNÍ (+) 
A ČERNÝ NA NEGATIVNÍ (-).

DŮLEŽITÉ: Před nabíjením zkontrolujte, 
zda je nabíječka správně nastavena pro 
používaný typ akumulátoru.

6. Znovu nainstalujte držák na zadní část 
prostoru pro baterie.
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 OBSLUHA OVLÁDÁNÍ

   INDIKÁTOR VYBITÍ AKUMULÁTORU

Indikátor vybití akumulátorů ukazuje úroveň 
nabití akumulátorů, když je zařízení v provozu.

Jsou-li akumulátory plně nabité, svítí všech pět 
indikátorů. Pokud svítí pouze jeden indikátor, 
dobijte akumulátory. Nenechte akumulátory vybít 
na méně než 20 % (poslední indikátor).

POZNÁMKA: Po prvním zapnuté zařízení 
nemusí být signál indikátoru vybití akumulátorů 
přesný. Před vyhodnocením úrovně nabití 
akumulátorů nechte zařízení běžet několik minut.

   INDIKÁTOR OPOTŘEBENÉHO KARTÁČE

Indikátor opotřebeného kartáče bliká, když 
motor hlavního kartáče zjistí opotřebení 
hlavního kartáče. Pro nejlepší zametací výkon 
se doporučuje, aby byl hlavní zametací kartáč 
vždy vyměněn co nejdříve poté, co začne blikat 
indikátor opotřebeného kartáče . Indikátor 
opotřebeného kartáče se nakonec rozsvítí trvale, 
pokud nedojde k výměně hlavního zametacího 
kartáče, a zametací výkon se bude nadále 
zhoršovat. Pokyny, jak vyměnit hlavní zametací 
kartáč, najdete v části VÝMĚNA HLAVNÍHO 
ZAMETACÍHO KARTÁČE v sekci ÚDRŽBA.

   SMART-FILL ABW (AUTOMATICKÉ 
DOPLŇOVÁNÍ ELEKTROLYTU V 
AKUMULÁTORU) (VOLITELNÉ)

Indikátor Smart-Fill ABW se rozsvítí, pokud 
v nádrži není dostatek vody k doplnění 
akumulátorů. Všechny funkce zametání 
přestanou fungovat a zůstanou nefunkční, pokud 
je stroj v provozu po dobu 10 hodin od doby, 
kdy se kontrolka poprvé rozsvítila. Pokyny, jak 
naplnit nádrž, najdete v části SYSTÉM SMART-
FILL ABW (AUTOMATICKÉ DOPLŇOVÁNÍ 
ELEKTROLYTU V AKUMULÁTORU) v sekci 
ÚDRŽBA.
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   INDIKÁTOR HEPA (VYSOCE ÚČINNÝ FILTR 
JEMNÝCH ČÁSTIC) (STROJE VYBAVENÉ 
POUZE MOŽNOSTÍ FILTRAČNÍHO SYSTÉMU 
HEPA)

Indikátor HEPA se rozsvítí, když je potřeba 
vyměnit fi ltr HEPA z důvodu nadměrného 
zablokování, které brání pohybu vzduchu fi ltrem. 
Pro nejlepší zametací výkon vyměňte HEPA fi ltr 
vždy co nejdříve poté, co se rozsvítí indikátor 
HEPA. Pokyny, jak vyměnit HEPA fi ltr najdete 
v části VYJMUTÍ/VÝMĚNA PRACHOVÉHO 
FILTRU ZÁSOBNÍKU v sekci ÚDRŽBA.

   INDIK?TOR Z?VAD

Indikátor poruchy se rozsvítí, když je zjištěn 
chybový kód. Další informace o chybovém kódu 
najdete v části KÓDY PORUCHY / VÝSTRAHY 
A INDIKÁTORY .

  ČÍTAČ HODIN

Čítač hodin zaznamenává počet hodin provozu 
zařízení. Tento údaj můžete použít pro zjištění 
intervalu údržby zařízení.

TLAČÍTKO   1-STEP

Abyste aktivovali vybrané funkce zametání, 
stiskněte Tlačítko 1-STEP. Před stisknutím 
tlačítka 1-STEP se rozsvítí světla nad vybranými 
funkcemi zametání, vybrané funkce ale zůstanou 
v pohotovostním režimu, dokud není stisknuto 
tlačítko 1-STEP. Abyste zastavili všechny funkce 
zametání, stiskněte tlačítko 1-STEP znovu, až 
dokončíte čištění.

Indikátor nad tlačítkem svítí, když je tlačítko 
1-STEP aktivované.
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   BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO ZÁSOBNÍKU

Bezpečnostní tlačítko zásobníku musí být 
stisknuto a drženo po celou dobu, kdy se 
zásobník zvedá nebo spouští. Spínač zdvihu / 
sklopení zásobníku nebude fungovat při zvedání 
nebo spouštění zásobníku, pokud bezpečnostní 
tlačítko zásobníku není stisknuto. Zásobník se 
přestane zvedat/spouštět, pokud dojde během 
zvedání nebo spouštění zásobníku k uvolnění 
bezpečnostního tlačítka zásobníku.

   TLAČÍTKO SACÍHO VENTILÁTORU

Zapněte sací ventilátor: Stiskněte tlačítko sacího 
ventilátoru zametání. Spodní kontrolka se 
rozsvítí.

Nastavte sací ventilátor na nejvyšší nastavení: 
Znovu stiskněte tlačítko sacího ventilátoru 
zametání. Horní a dolní kontrolky se rozsvítí.

Vypněte sací ventilátor: Stiskněte tlačítko sacího 
ventilátoru zametání. Obě kontrolky zhasnou.

   TLAČÍTKA LEVÉHO A PRAVÉHO KARTÁČE

Zapněte levý kartáč (volitelné): Stiskněte    tlačítko 
levého kartáče. Rozsvítí se indikátor.

Vypněte pravý kartáč: Stiskněte    tlačítko pravého 
kartáče. Světlo indikátoru zhasne.

Zapněte levý kartáč: Stiskněte tlačítko levého 
kartáče. Rozsvítí se indikátor.

Vypněte levý kartáč: Stiskněte tlačítko levého 
kartáče. Světlo indikátoru zhasne.

POZNÁMKA: Boční kartáče nemohou fungovat 
nezávisle na hlavním kartáči. Hlavní kartáč se 
při stisknutí tlačítka 1-Step spustí také s bočními 
kartáči.



20 S16  9045330  (11-2020)

OBSLUHA
   TLAČÍTKO ECO (EKONOMICKÝ) MODE

Použitím tlačítka Eco (ekonomický) mode 
prodloužíte dobu chodu stroje. V režimu Eco 
jsou snížena všechna napětí různých motorů, 
což prodlužuje dobu chodu stroje a snižuje 
hladinu hluku.

Zapněte režim Eco: Stisknutím tlačítka Eco 
mode přepněte stroj do režimu Eco (nastavení 
nejnižší rychlosti ventilátoru a nejnižšího tlaku 
kartáče). Rozsvítí se kontrolka Eco.

Vypněte režim Eco: Stisknutím tlačítka Eco 
mode vraťte stroj do předchozího nastavení. 
Světlo indikátoru zhasne.

POZNÁMKA: Když je stroj v režimu Eco, je 
možné sací ventilátor vypnout. Pokud se ale 
změní tlak kartáče, opustí stroj režim Eco.

   TLAČÍTKO TŘEPAČKY FILTRU

Stiskněte spínač třepačky fi ltru. Třepačka se 
zapne na 30 vteřin. 

Kontrolka tlačítka třepačky fi ltru se rozsvítí, když 
je třepačka zapnutá. Pokud je potřeba zastavit 
třepačku fi ltru, stiskněte znovu  tlačítko třepačky 
fi ltru .

POZNÁMKA: Pokud dojde k zanesení fi ltru 
zásobníku během zametání stroje, bude 
kontrolka třepačky fi ltru pomalu blikat. Znamená 
to, že je potřeba fi ltrem zatřepat.

POZNÁMKA: Pokud stroj nepřetržitě zametal 
po dobu 30 minut nebo déle, třepačka fi ltru 
automaticky zatřepe fi ltrem, když stisknete 
tlačítko 1-Step. Tím se vypnout zametací 
systémy.

POZNÁMKA: Třepačka fi ltru nebude fungovat, 
pokud je zásobník zvednutý. Aby třepačka fi ltru 
fungovala, musí být zásobník zcela spuštěn.
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   NOUZOVÝ VYPÍNAČ 

Nouzový vypínač okamžitě vypne zařízení.

POZNÁMKA: Pokud je stroj zastavený na svahu, 
musí být volant zcela otočen doprava nebo 
doleva.

Přerušení napájení: Stiskněte nouzový vypínač.

Obnovení napájení: Otočte nouzový vypínač 
doprava, abyste uvolnili tlačítko. Otočte spínač 
na klíč do polohy OFF, potom otočte klíč na 
doraz doprava a uvolněte jej do polohy ON.

Toto tlačítko používejte pouze v nouzi. Není 
určeno pro rutinní vypínání zařízení.

   PŘEPÍNAČ SMĚRU

Použijte přepínač směru k volbě směru dopředu 
nebo dozadu. Stisknutím akceleračního pedálu 
uvedete zařízení do pohybu.

POZNÁMKA: Po aktivaci zpětného chodu 
směrového přepínače zazní zvukové znamení.

POZNÁMKA: Pouze zařízení vybavená 
volitelným blikacím světlem / doplňkovým 
alarmem: Volitelné zadní světlo a doplňkový 
alarm budou fungovat pouze při pohybu zařízení 
vzad.

   SPÍNAČ PROVOZNÍCH / VÝSTRAŽNÝCH 
SVĚTEL
 (DOPLNĚK)

Zapnutí provozních/výstražných světel: Stiskněte 
horní část spínače světel/výstražných světel.

Zapnutí výstražných světel: Přepněte spínač 
světel/výstražných světel do střední polohy.

Všechna světla vypnout: Stiskněte dolní část 
spínače světel/výstražných světel.
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   AKCELERAČNÍ PEDÁL

Stisknutím akceleračního pedálu uvedete 
zařízení do pohybu.

   BRZDOVÝ PEDÁL

Stlačením brzdového pedálu zařízení zastavíte.

POZNÁMKA: Pokud je stroj zastavený na svahu, 
musí být volant zcela otočen doprava nebo 
doleva.

   PEDÁL ZACHYCOVACÍ KLAPKY VELKÝCH 
NEČISTOT

Pedál zachycovací klapky velkých nečistot 
otevírá velkou zachycovací klapku před hlavním 
zametacím kartáčem.

Otev?en?: Při zametání větších nečistot 
sešlápněte pedál. Klapka před hlavním 
zametacím kartáčem se otevře.

Uzav?en?: Uvolněte pedál a klapka se zavře 
a zachytí větší nečistoty, které se zametou do 
zásobníku.

  SEDAČKA PRO OBSLUHU

Páka posouvání dopředu/dozadu nastavuje 
polohu sedadla.

  BEZPEČNOSTNÍ PÁSY (pouze doplňková 
sedačka Deluxe)

PRO BEZPEČNOST: Nastavte sedadlo a 
připněte si sedačkový pás, než spustíte 
zařízení.
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  PODP�RA SEDAČKY

Podpěra sedadla drží sedadlo ve zdvižené 
poloze, aby byl možný přístup k akumulátorům.

Pro zajištění podpěry sedadla sedadlo úplně 
zvedněte, až se čep zasune do dolního otvoru 
podpěry sedadla

Pouze stroje s možností sedadla deluxe: 
Vytáhněte a držte   uvolňovací rukojeť sedadla 
operátora dopředu, a tím sedadlo před 
zvednutím odjistěte.
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 JAK ZAŘÍZENÍ PRACUJE

Tlačítko 1-STEP umožňuje okamžité zahájení 
čištění zapojením všech funkcí čištění.

Když je zapnutý režim zametání, boční kartáče 
zametají nečistoty do cesty hlavního zametacího 
kartáče. Hlavní kartáč odklízí nečistoty z podlahy 
do koše. Sací systém nasává prach přes fi ltrační 
systém.

Stroj má také volitelný fi ltrační systém HEPA se 
suchým zametáním, který pomáhá zadržovat 
jemný prach.

 INFORMACE O KARTÁČÍCH

Pro nejlepší výsledky používejte správný druh 
kartáče na specifi cký druh čištění. Níže jsou 
uvedené druhy kartáčů a nejvhodnější použití 
pro každý druh.

POZNÁMKA: Množství a druh nečistot jsou 
důležité pro určení použitého typu kartáče. Pro 
specifi cké doporučení se obraťte na zástupce 
společnosti Tennant.

Polypropylenový klínový hlavní kartáč na 
písek – Doporučeno pro velké nánosy písku a 
jiných jemných částic.

Polypropylenový hlavní kartáč s průzorem 
− Doporučeno pro lehký odpad, především na 
hladkých podlahách.

Polypropylenový hlavní kartáč s 6 dvojitými 
řadami − Doporučeno pro běžné zametání.

Polypropylenový a drátěný hlavní kartáč s 
6 dvojitými řadami −Doporučeno pro běžné 
zametání a mírně zaklíněné nečistoty.

Hlavní kartáč z přírodních vláken s 8 
dvojitými řadami − Doporučeno pro koberce a 
umělé trávníky.

Polypropylenový boční kartáč −
Polypropylenové štětiny pro univerzální použití 
uvolňují kompaktní nečistoty, aniž by docházelo 
k odírání leštěných podlah.
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 BĚHEM OBSLUHY ZAŘÍZENÍ

P?ed zamet?n?m odkli?te v?echny ne?istoty 
v?t?? velikosti. Odstraňte kousky drátů, vláken, 
motouzů, kusy dřeva a další nečistoty, které by 
se mohly namotat kolem kartáče.

Snažte se udržovat maximálně přímý směr. 
Nenarážejte do sloupků a zamezte poškrábání 
postranních částí zařízení. Zametané trasy by 
se měly překrývat o několik centimetrů (několik 
palců). Abyste zabránili poškození koberců, 
neotáčejte volantem ze strany na stranu, když je 
stroj v klidu.

Během pohybu zařízení neměňte příliš prudce 
směr jízdy. Zařízení reaguje na pohyb volantem 
velmi citlivě. Kromě případů nouze neprovádějte 
náhlé točení.

Při zametání podle potřeby upravte rychlost 
stroje a tlak kartáče. Použijte vhodné nastavení 
tlaku kartáče pro zametané oblasti.

Neprobíhá-li čištění správně, zastavte čištění 
a obraťte se na část této příručky ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ.

Po každým použití provádějte běžnou denní 
údržbu (viz. údržba zařízení v této příručce).

Na nakloněné rovině jeďte se zařízením pomalu. 
Na svažujícím se povrchu používejte pro 
regulaci rychlosti brzdový pedál. Se zařízením 
při zametání jezděte spíše vzhůru než dolů.

POZNÁMKA: Pokud je stroj zastavený na svahu, 
musí být volant zcela otočen doprava nebo 
doleva.

PRO BEZPEČNOST: Při práci na nakloněné 
nebo na kluzké ploše postupujte se zařízením 
pomalu.

Nepoužívejte zařízení v oblastech, kde venkovní 
teplota dosahuje hodnoty vyšší než 43° C (110° 
F). Nepoužívejte zametací funkce v místech, kde 
teplota klesá pod bod mrazu 0 °C (32 °F).

PRO BEZPEČNOST: Nezametejte na 
plošinách se sklonem, který překračuje 14,1 
% / 8°. Neprovádějte transport na plošinách, 
jejichž sklon překračuje 21,3 % / 12°.

  KONTROLA PŘED PROVOZEM

Před použitím zařízení proveďte následující 
kroky:

  Zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapaliny 
(pouze stroje se systémem doplňování 
elektrolytu v akumulátoru a / nebo s vysokou 
výklopností).

  Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny 
(pouze u vysoké výklopnosti).

  Zkontrolujte stav prachového fi ltru koše a 
těsnění.

  Vyčistěte koš a síto na nečistoty.

  Zkontrolujte, zda zástěrky kartáčového 
prostoru nejsou poškozené nebo 
opotřebované.

  Zkontrolujte, zda hlavní kartáč není 
opotřebený nebo poškozený. Odstraňte 
dráty, vlákna nebo motouzy, omotané kolem 
hlavního kartáče.

  Zkontrolujte, zda boční kartáče nejsou 
opotřebované nebo poškozené. Odstraňte 
dráty, vlákna nebo motouzy, omotané kolem 
kartáčů.

  Pouze stroje se zástěrkou bočního kartáče: 
Zkontrolujte zástěrky všech bočních kartáčů 
z hlediska poškození a opotřebení.

  Zkontrolujte, zda nedošlo k opotřebení nebo 
poškození zástěrek a těsnění zásobníku.

  Zkontrolujte, že vstupní fi ltr sacího 
ventilátoru je čistý.

  Zkontrolujte činnost houkačky, světlometů, 
zadních světel, bezpečnostních světel a 
akustické výstrahy při couvání (pokud je ve 
výbavě).

  Zkontrolujte správnou funkci brzd a řízení.

  Zkontrolujte kola z hlediska poškození.

  Podle servisních záznamů zkontrolujte, zda 
není zapotřebí provést údržbu.
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 ZAPNUTÍ STROJE

PRO BEZPEČNOST: Nastavte sedadlo a 
připněte si sedačkový pás (pokud je součástí 
zařízení) dříve, než spustíte zařízení.

1. Posaďte se do sedačky obsluhy.

2. Otočte klíčem do polohy ON (zapnuto).

POZNÁMKA: Pokud byl stroj právě vypnut, 
počkejte nejméně pět sekund před opětovným 
nastartováním, aby se mohl software zcela 
resetovat.

3. Rozsviťte světla (pokud jsou k dispozici).

4. Umístěte přepínač směru na směr, kterým 
potřebujete jet.

5. Stisknutím akceleračního pedálu uvedete 
zařízení do pohybu.

POZNÁMKA: Zařízení se pohybuje pouze tehdy, 
když obsluha sedí na sedačce pro obsluhu.

 TLAK KARTÁČE 

Při normálních podmínkách zametání a při 
zametání povrchů s kobercem by měl být přítlak 
kartáče nastaven na minimální hodnotu. Při 
těžkých podmínkách zametání by měl být přítlak 
kartáče nastaven na vyšší hodnotu. Rychlost 
pohybu a stav podlahy ovlivňuje účinnost čištění. 
Je-li kartáč opotřebovaný, může být nutné zvýšit 
přítlak kartáče. Zařízení se přepne na poslední 
nastavení použití při zapnutí nebo vypnutí.

  NASTAVENÍ PŘÍTLAKU HLAVNÍHO KARTÁČE

Při aktivovaném tlačítku 1-STEP stisknutím 
 tlačítka přítlaku hlavního kartáče zvýšíte nebo 
snížíte nastavení přítlaku kartáče. Světelný 
indikátor přítlaku kartáče zobrazí aktuální 
nastavení přítlaku kartáče.

POZNÁMKA: Abyste zamezili poškození 
kobercových povrchů, vždy při zametání těchto 
povrchů nastavte tlak kartáče na nastavení s 
nejlehčím tlakem.
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 ZAMETÁNÍ

PRO BEZPEČNOST: Neobsluhujte zařízení 
bez přečtení a pochopení příručky pro 
obsluhu.

1. Otočte klíčem do polohy ON (zapnuto).

2. Pokud provozujete stroj v režimu Eco: 
Stisknutím tlačítka Eco mode provozujte stroj 
v režimu Eco. Tlak kartáče a sací ventilátor 
přejdou na nejnižší nastavení.

3. Stiskněte tlačítko pro 1stupňové čištění. 
Světelný indikátor v tlačítku se rozsvítí. 
Zapnou se všechny předem nastavené 
funkce čištění/zametání.

4. Je-li to nutné, aktivujte další funkce zametání 
pro oblast, která má být vyčištěna.

5. Je-li to nutné, upravte tlak kartáče pro 
čištěnou oblast.

POZNÁMKA: Abyste zamezili poškození 
kobercových povrchů, vždy při zametání těchto 
povrchů nastavte tlak kartáče na nastavení s 
nejlehčím tlakem.

6. Přesuňte přepínač směru do pozice dopředu.

7. Pro zahájení čištění stlačte akcelerační 
pedál.

VAROVÁNÍ: Hořlavý materiál nebo 
reaktivní kovy mohou vyvolat výbuch 
nebo požár. Nepoužívejte zařízení pro 
úklid těchto materiálů.

PRO BEZPEČNOST: Při práci na nakloněné 
nebo na kluzké ploše postupujte se zařízením 
pomalu.
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8. Při zametání velkých nečistot sešlápněte 

pedál klapky velkých nečistot, abyste zvedli 
zástěrky klapky velkých nečistot.

9. Uvolněte pedál klapky nečistot, abyste snížili 
zástěrku klapky nečistot a zachytili větší 
nečistoty za zástěrkou. Větší nečistoty lze 
poté zamést do zásobníku.

10. Po dokončení zametání stroj zastavíte 
uvolněním směrového pedálu a stisknutím 
brzdového pedálu.

11. Pro zastavení zametání stiskněte tlačítko 
1-STEP. Světlo v tlačítku zhasne a funkce 
zametání se po krátkém prodlení zastaví.

POZNÁMKA: Pokud stroj nepřetržitě zametal 
po dobu 30 minut nebo déle, třepačka fi ltru 
automaticky zatřepe fi ltrem, když stisknete 
tlačítko 1-Step. Tím se vypnout zametací 
systémy.

POZNÁMKA: Pokud se během provozu stroje 
zobrazí kód výstrahy nebo poruchy, zastavte 
zařízení a podívejte se do části PORUCHY/
VÝSTRAHY v této příručce na příčinu a 
nápravné opatření pro eliminaci poruchy nebo 
výstrahy.

12. Zásobník na nečistoty vyprázdněte po každé 
směně nebo podle potřeby. Viz kapitola této 
příručky VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU.

 KONEC ZAMETÁNÍ

1. Čištění zastavíte stisknutím tlačítka pro 
1stupňové čištění 1-STEP, když je zařízení 
dosud v pohybu.

POZNÁMKA: Pokud stroj nepřetržitě zametal 
po dobu 30 minut nebo déle, třepačka fi ltru 
automaticky zatřepe fi ltrem, když stisknete 
tlačítko 1-Step. Tím se vypnout zametací 
systémy.

2. Stroj zastavíte uvolněním akceleračního 
pedálu a stisknutím  brzdového pedálu.

3. Stisknutím tlačítka třepačky fi ltru odstraňte 
prach a nečistoty z fi ltru. 

4. Zásobník na nečistoty vyprázdněte po každé 
směně nebo podle potřeby. Viz kapitola této 
příručky VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU.
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 VYPRÁZDNĚNÍ KOŠE

  VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU (STROJE S 
VYSOKÝM VYKLOPENÍM)

1. Odjeďte se zařízením na stanoviště pro 
vyprazdňování odpadu nebo ke kontejneru.

2. Stiskněte spínač třepačky fi ltru. Třepačka 
se zapne přibližně na 30 vteřin. Indikátor 
zůstane rozsvícený po celou dobu chodu 
třepačky fi ltru. Stiskněte tlačítko třepačky 
fi ltru znovu, pokud je zapotřebí zastavit 
třepačku fi ltru.

3. Před zvednutím koše vypněte všechny 
funkce čištění.

4. Po zastavení třepačky fi ltru stisknutím 
a přidržením bezpečnostního tlačítka 
zásobníku a horní části   spínače pro 
zdvihnutí/sklopení zásobníku zdvihněte 
zásobník. Jakmile zásobník dosáhne 
požadované výšky, uvolněte tlačítko a 
spínač. Kontrolky spínače vyklopení 
zásobníku se rozsvítí, když je zásobník 
dostatečně zvednut, aby bylo možné 
bezpečně vysypat obsah 

PRO BEZPEČNOST: Před zdvižením koše 
se ujistěte, že je k tomu dostatek místa. 
Nezvedejte koš, když je stroj na svahu.

POZNÁMKA: Pro zdvižení zásobníku musí být 
minimální výška stropu 2220 mm (87,4 palce).

5. Pomalu zacouvejte se zařízením ke 
kontejneru pro nečistoty. Koš umístěte nad 
zásobník na nečistoty.

6. Stisknutím a přidržením bezpečnostního 
tlačítka zásobníku a dolní části   spínače 
zdvihu/sklopení zásobníku snižte zásobník 
do kontejneru na nečistoty, aby bylo 
kontrolováno množství prachu.

PRO BEZPEČNOST: Při couvání se zařízením 
buďte opatrní. Se zdviženým košem 
pohybujte se zařízením opatrně.

7. Stiskněte a podržte horní část   spínače 
otočení koše ven, abyste koš vysypali. 
Kontrolky spínače vyklopení zásobníku 
budou při vyklopení zásobníku blikat.
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8. Stiskněte a podržte spodní část spínače 

otočení koše ven, abyste koš vrátili do 
vzpřímené pozice.

9. Stisknutím a přidržením bezpečnostního 
tlačítka zásobníku a horní části spínače 
zdvihu/sklopení zásobníku zvedněte 
zásobník tak, aby byla vyprázdněna horní 
část kontejneru na nečistoty.

10. Pomalu jeďte se strojem od skládky odpadu 
nebo od kontejneru s odpadky.

11. Zastavte stroj a stiskněte a přidržte 
bezpečnostní tlačítko zásobníku a 
spodní část tlačítka pro zdvižení/sklopení 
zásobníku, dokud se zásobník zcela 
nesklopí.

POZNÁMKA: Pokud není zásobník zcela 
zasunut před spuštěním dolů, zastaví se 
spouštění a úplně se zasune, než bude 
pokračovat do zcela spuštěné polohy.
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  VYPRÁZDN�NÍ ZÁSOBNÍKU (STROJE S 
NÍZKÝM VYKLOPENÍM)

1. Odjeďte se zařízením na stanoviště pro 
vyprazdňování odpadu nebo ke kontejneru.

2. Stisknutím tlačítka třepačky fi ltru vytřepejte 
nečistoty z fi ltru. Pokud je potřeba zastavit 
třepačku fi ltru, stiskněte znovu horní část 
spínače třepačky fi ltru.

3. Vypněte všechny funkce čištění.

4. Otočte klíčem do polohy OFF (vypnuto).

PRO BEZPEČNOST: Před odchodem od 
zařízení nebo před jeho údržbou zastavte na 
rovné ploše, vypněte a vyjměte klíček.

5. Odstraňte oba čepy z rukojeti zásobníku.

6. Nastavte rukojeť zásobníku VarioHeight do 
požadované polohy a znovu vložte oba čepy 
do rukojeti zásobníku, aby se rukojeť zajistila 
ve zvednuté poloze.

7. Stiskněte obě páčky přidržovače zásobníku 
k sobě a zvedněte západku přidržovače 
zásobníku z čepu zásobníku. Opakujte pro 
uvolnění západky páky přidržující zásobník, 
která se nachází na druhé straně zásobníku.

POZNÁMKA: Je-li to nutné, pomocí rukojeti 
zásobníku lehce zatlačte zásobník do stroje, 
pokud je zásobník plný.

8. Zatažením za rukojeť zásobníku vyklopíte 
zásobník ze stroje.
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9. Otočte zásobník na nádobu na nečistoty 

a vyklopte ho, aby se obsah ze zásobníku 
vyprázdnil.

PRO BEZPEČNOST: Pokud zásobník 
vyprazdňujete při provozu stroje, buďte 
opatrní. Zásobník pojme až 91 kg (200 liber). 
Nesprávné zvedání těžkého materiálu může 
mít za následek namožení zad nebo jiné 
zranění.

10. Stroje vybavené pouze volitelnými 
odnímatelnými zásobníky: Zvedněte koše ze 
zásobníku a koše vyprázdněte. Koš znovu 
umístěte do zásobníku.

11. Po dokončení vyprazdňování zásobník 
zasuňte zpět do stroje, dokud západky 
zajišťovací páky nezajistí zásobník na stroji.

12. Sklopte rukojeť zásobníku do nejnižší 
polohy.
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 ZAPOJENÍ PODPĚRNÉ TYČE ZÁSOBNÍKU 
(STROJE S VYSOKÝM VYKLOPENÍM)

1. Zapněte zařízení.

PRO BEZPEČNOST: Při spouštění stroje 
držte nohu na brzdě.

2. Úplně zdvihněte koš.

VAROVÁNÍ: Bod ohybu zdvihacího 
ramena. Udržujte vzdálenost od 
zdvihacích ramen koše.

PRO BEZPEČNOST: Před zdvižením koše 
se ujistěte, že je k tomu dostatek místa. 
Nezvedejte koš, když je stroj na svahu.

POZNÁMKA: Mějte na paměti, že pro zdvižení 
zásobníku musí být minimální výška stropu 2220 
mm (87,4 palce).

3. Otočte klíčem do polohy OFF (vypnuto).

4. Sejměte levý plášť ze stroje nebo natáhněte 
horní část levého krytu ze stroje tak, 
aby umožňoval přístup k podpěrné tyči 
zásobníku.

5. Zvedněte podpěrnou tyč zásobníku na horní 
část zvedacího válce zásobníku.

VAROVÁNÍ: Zdvižený koš může 
spadnout. Zajistěte koš pomocí 
podpěrky.

 ODPOJENÍ PODPĚRNÉ TYČE ZÁSOBNÍKU 
(STROJE S VYSOKÝM VYKLOPENÍM)

1. Zvedněte podpěrnou tyč zásobníku z horní 
části zvedacího válce zásobníku a spusťte 
podpěrnou tyč zásobníku proti straně 
zvedacího válce zásobníku.

PRO BEZPEČNOST: Při startování zařízení 
dráte nohu na brzdovém pedálu a směrový 
pedál nastavte do neutrální polohy.

2. Znovu namontujte/zajistěte levý plášť na 
stroji.

3. Otočte klíčem do polohy ON (zapnuto).

4. Zcela sklopte koš.

VAROVÁNÍ: Bod ohybu zdvihacího 
ramena. Udržujte vzdálenost od 
zdvihacích ramen koše.
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 VYPNUTÍ STROJE

1. Sejměte nohu z akceleračního pedálu.

2. Pro zastavení zametání stiskněte tlačítko 
1stupňového čištění.

3. Stisknutím brzdového pedálu zastavíte 
zařízení.

4. Otočte klíčem do polohy vypnuto a vyjměte 
klíč.

PRO BEZPEČNOST: Před odchodem od 
zařízení nebo před jeho údržbou zastavte na 
rovné ploše, vypněte a vyjměte klíček.

 ČIŠTĚNÍ STROJE

Vnější část stroje lze čistit nízkotlakým vodním 
postřikem (zahradní hadice).  Nečistěte stroj 
vysokotlakým čističem nebo jiným vysokotlakým 
postřikem. 

PRO BEZPEČNOST: Během servisu zařízení 
nepoužívejte tlakové stříkání ani postřik 
hadicí v blízkosti elektrických komponentů.

Před použitím vody k čištění stroje musí být 
všechny chrániče, kryty a sedadlo dole nebo 
zavřené a musí být zajištěny v příslušných 
dolních nebo uzavřených polohách. Nedovolte, 
aby se prachový fi ltr zásobníku nebo HEPA fi ltr 
namočil.
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 KÓDY PORUCHY / VÝSTRAHY A INDIKÁTORY

 INDIKAČNÍ KÓDY PORUCHY / VÝSTRAHY

Když stroj nebo nabíječka akumulátorů zjistí 
poruchu, začne servisní indikátor a sada LED 
kontrolek blikat.

Pro resetování indikátorů poruchy / výstrahy 
vypněte zařízení a odstraňte příčinu poruchy / 
výstrahy. Porucha / výstraha se resetuje, když je 
stroj znovu zapnut.

Pomocí tabulky indikátorů poruchy / výstrahy 
určete příčinu poruchy / výstrahy a její 
odstranění.
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  KÓDY SERVISNÍHO INDIKÁTORU STROJE

LED 
chybového 

kódu 
☼ = Bliká

Kód chyby Příčina(y) Řešení

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 0xFFF0 Je zapnuto tlačítko pro nouzové zastavení Uvolněte tlačítko pro nouzové zastavení 
a stroj klíčového cyklu, abyste chybu 
odstranili

☼ ☼ ● ☼ ● 0x0B06 Varování prázdné nádrže na vodu 
akumulátoru

Naplňte nádrž pro automatické 
doplňování elektrolytu v akumulátoru.

 ● ● ● ● ☼ 0x07A1 Oheň v koši Vypněte stroj. Hašení požáru. Uhaste 
oheň. V případě nutnosti zavolejte 
pohotovostní službu.
Poznámka: Při výskytu této poruchy 
zazní houkačka. Stisknutím tlačítka 
houkačky ztlumíte houkačku.

● ☼ ☼ ● ● 0x0F101 Upozornění na to, že neprobíhá nabíjení Zkontrolujte, zda je nabíječka připojena k 
akumulátorům.

● ● ☼ ☼ ☼ 0x0F102 Varování před přehřátím nabíječky. Přesuňte stroj na dobře větrané místo 
pro nabíjení

☼ ● ● ☼ ☼ 0x0133 Porucha nadproudového motoru hlavního 
zametání

Zkontrolujte, zda kartáči / motoru kartáče 
nepřekáží nečistoty. Odstra?te ne?istoty. 
Pokud problém přetrvává, kontaktujte 
kvalifi kovaného servisního zástupce 
společnosti Tennant.

0x0134 Porucha nadproudového motoru DP hlavního 
zametání

0x0135 Porucha nadproudového motoru SW 
hlavního zametání

0x0153 Porucha nadproudového motoru pravého 
zametání

0x0154 Porucha nadproudového motoru DP pravého 
zametání

0x0155 Porucha nadproudového motoru SW pravého 
zametání

0x0163 Porucha nadproudového motoru levého 
zametání

0x0164 Porucha nadproudového motoru DP levého 
zametání

0x0165 Porucha nadproudového motoru SW levého 
zametání

0x0173 Porucha nadproudového motoru fi ltru/
třepačky

Ověřte, zda se motor třepačky volně 
otáčí. Odstraňte překážky zabraňující 
otáčení motoru třepačky. 
Pokud problém přetrvává, kontaktujte 
kvalifi kovaného servisního zástupce 
společnosti Tennant.

0x0174 Porucha nadproudového motoru fi ltru/
třepačky 1

0x0175 Porucha nadproudového motoru fi ltru/
třepačky 2

● ☼ ☼ ● ☼ 0x0238 Ovladač hlavního zametání se zastavil Zkontrolujte, zda ovladač neblokují 
nečistoty. Odstra?te ne?istoty.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte 
kvalifi kovaného servisního zástupce 
společnosti Tennant.

0x0248 Ovladač zametání na pravé straně se zastavil

0x0258 Ovladač zametání na levé straně se zastavil

0x0268 Ovladač zdvihu zásobníku se zastavil

0x0278 Ovladač převrácení zásobníku se zastavil

☼ ● ● ● ☼ 0x0980 Všeobecný pohon Klíčový cyklický stroj k odstranění 
poruchy.
Zkontrolujte jistič 1 (CB1). Pokud došlo k 
sepnutí, resetujte jistič.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte 
kvalifi kovaného servisního zástupce 
společnosti Tennant.

0x09E3 Chyba regulace akcelerace

● ☼ ☼ ☼ ● 0x0B04 Porucha CAN systému doplňování elektrolytu 
v akumulátoru

Klíčový cyklický stroj k odstranění 
poruchy.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte 
kvalifi kovaného servisního zástupce 
společnosti Tennant.

0x0F103 Chyba komunikace CAN nabíječky baterií

0xFF20 Porucha CAN hlavní zametací desky

0x09F0 Varování přerušení komunikace pohonu

POZNÁMKA: Kontaktujte servisního zástupce společnosti 
Tennant a požádejte o všechny ostatní chybové kódy.
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  KÓDY SERVISNÍHO INDIKÁTORU 
ZABUDOVANÉ NABÍJEČKY AKUMULÁTOR�

LED 
chybového 

kódu 
☼ = Bliká

Kód chyby Příčina(y) Řešení

☼ ☼ ☼ ● ● 0xF100 Chybový stav nabíječky. Kontaktujte servisní středisko.

0xF104 Akumulátory se správně nenabíjejí. Kontaktujte servisní středisko.

● ☼ ☼ ● ● 0xF101 Nabíječka není připojena k soustavě 
akumulátorů.

Zkontrolujte připojení kabelů. Jestliže kód 
poruchy přetrvává, kontaktujte servisní 
středisko.

● ☼ ● ● ● 0xF102 Nabíječka se přehřívá. Nechte nabíječku vychladnout. Přesuňte se 
na dobře větrané místo. Jestliže porucha 
přetrvává, kontaktujte servisní středisko.

● ☼ ☼ ☼ ● 0xF103 Porucha komunikace nabíječky. Vypněte a zapněte stroj. Jestliže kód 
poruchy přetrvává, kontaktujte servisní 
středisko.

 



38 S16  9045330  (11-2020)

OBSLUHA
   DOPLŇKY

   PRODLOUŽENÝ VYSAVAČ (DOPLNĚK)

Použijte odsávací nástavec k čištění oblastí 
mimo dosah zařízení.

VAROVÁNÍ: Hořlavý materiál nebo 
reaktivní kovy mohou vyvolat výbuch 
nebo požár. Nepoužívejte zařízení pro 
úklid těchto materiálů.

PRO BEZPEČNOST: Před opuštěním stroje 
nebo před jeho servisem zastavte na rovném 
povrchu.

1. Zapněte stroj.

2. Stisknutím horní části spínače prodloužení 
vysavače přepněte systém prodloužení 
vysavače do pohotovostního režimu.

3. Zapnutí prodloužení vysavače: Zdvihněte 
prodloužení vysavače ze skladovací svorky. 
Prodloužení vysavače se zapne.

4. Použijte prodloužení vysavače k čištění.

5. Vypnutí prodloužení vysavače: Vraťte 
prodloužení vysavače nazpět do skladovací 
polohy a prodloužení vysavače se vypne.

6. Stisknutím dolní části spínače prodloužení 
vysavače vypněte systém prodloužení 
vysavače.

  MODRÁ SVĚTLA PRO CHODCE (VOLITELNÉ)

Modrá světla pro chodce svítí na podlahu před 
strojem i za strojem, aby upozornila chodce 
na blízkost stroje. Modrá světla pro chodce 
se automaticky zapnou po zapnutí klíčového 
spínače. Umístěte přední a zadní modré světlo 
tak, aby svítilo dostatečně daleko od stroje a 
dostatečně upozornilo chodce, že je stroj poblíž.
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  NASTAVENÍ HLASITOSTI VÝSTRAHY PŘI 
COUVÁNÍ (DOPLNĚK)

PRO BEZPEČNOST: Při použití zařízení 
dodržujte bezpečnostní pokyny týkající se 
výstrah při couvání.

Hlasitost výstrahy při couvání je možné nastavit 
od 85 do 102 dB(A). Chcete-li nastavit hlasitost, 
zvedněte sedadlo do zvednuté polohy, zajistěte 
opěrku sedadla a pomocí ovladače hlasitosti 
alarmu upravte hlasitost.

Zvýšení hlasitosti: Otočte knofl íkem po směru 
hodinových ručiček.

Snížení hlasitosti: Otočte knofl íkem proti směru 
hodinových ručiček.
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 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ STROJE

Problém Příčina Řešení

  Nadměrná prašnost Sac? ventil?tor je vypnut? Zapněte sací ventilátor

Ucpaný prachový fi ltr koše Vyklepejte a/nebo vyměňte prachový fi ltr

Zástěrky kartáčů a protiprachová těsnění 
jsou opotřebované, poškozené nebo špatně 
nastavené.

Proveďte výměnu nebo nastavení zástěrek 
kartáčů a/nebo těsnění kartáčů.

Po?kozen? t?sn?n? sac?ho ventil?toru Vyměňte těsnění sacího ventilátoru

Nespr?vn? funkce sac?ho ventil?toru Kontaktujte servisního zástupce společnosti 
Tennant

Thermo Sentry rozpojen Nechte Thermo Sentry vychladnout

Ucpaný Perma fi ltr Čištění Perma fi ltru

  Nedostatečné odklízení 
nečistot

Opotřebovaná vlákna kartáčů Vyměňte kartáče

V hnacím mechanismu hlavního kartáče 
jsou zachycené nečistoty

Odstraňte nečistoty z pohonného 
mechanismu hlavního kartáče.

Nesprávná funkce hlavního a/nebo bočního 
kartáče

Kontaktujte servisního zástupce společnosti 
Tennant

Plný koš Prázdná násypka

Velká zástěrka klapky velkých nečistot 
opotřebená nebo poškozená

Vyměňte zástěrku klapky velkých nečistot

Recirkula?n? klapka je po?kozena Klapku vym??te

Těsnění zásobníku je opotřebované nebo 
poškozené

Vyměňte těsnění

Nesprávný zametací kartáč Kontaktujte servisního zástupce společnosti 
Tennant

Nespr?vn? funkce bo?n?ho kart??e Kontaktujte servisního zástupce společnosti 
Tennant

Nespr?vn? funkce hlavn?ho kart??e Kontaktujte servisního zástupce společnosti 
Tennant

  Krátká délka chodu Akumulátor není zcela nabitý Nabíjejte akumulátor, dokud se nabíječka 
automaticky nevypne

Vadný akumulátor Vyměňte akumulátor

Akumulátory vyžadují údržbu. Viz téma AKUMULÁTORY v sekci ÚDRŽBA

Nefunkční nabíječka Vyměňte nabíječku akumulátorů.

  Funkce zametání se 
nezapínají

Koš je zdvižený Koš zcela sklopte

V koši hoří. Vypněte zařízení. Hašení požáru.
Uhaste oheň. V případě nutnosti zavolejte 
pohotovostní službu.

  Slabý sací výkon 
prodloužení vysavače

Filtrační sáček je poškozený nebo plný Vyměňte fi ltrační sáček

Ucpaná hadice Odstraňte ucpání

Poškození těsnění suchého odsávacího 
systému

Vyměňte těsnění
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 OBSLUHA  

 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ SYSTÉMU 
FILTRU HEPA

Pokud je na strojích vybavených fi ltrem HEPA 
během provozu stroje zaznamenán nadměrný 
prach, řiďte se níže uvedenou tabulkou 
pro odstraňování problémů a postupy pro 
odstraňování problémů.

Krok Akce Bez prašnosti Prašnost

1 * K protřepání primárního prachového fi ltru použijte 
elektrickou třepačku 
* Prázdný zásobník

Pokračujte v zametání Pokračujte na krok 2

2 * Zkontrolujte těsnění zásobníku Pokračujte v zametání Pokračujte na krok 3

3 * Vyjměte primární fi ltr a vložte jej do plastového sáčku a 
ručně fi ltrem klepněte, abyste odstranili prach
* Zkontrolujte těsnění na krytu fi ltru
* Zkontrolujte těsnění umístěná na horní a dolní části 
prachového fi ltru koše
* Zkontrolujte těsnění na vstupu do sacího ventilátoru

Pokračujte v zametání Pokračujte na krok 4

4 * Prohlédněte a zkontrolujte, zda nejsou prachové kryty 
bočního kartáče poškozené a není třeba je seřídit

Pokračujte v zametání Pokračujte na krok 5

5 * Zkontrolujte všechny zástěrky vnějšího zametacího prostoru
* Demontujte hlavní zametací kartáč a zkontrolujte zástěrky 
zametací komory

Pokračujte v zametání Pokračujte na krok 8

6 * Vyjměte fi ltr HEPA a zkontrolujte těsnění desky ventilátoru Pokračujte v zametání
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ÚDRŽBA
ÚDRŽBA
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 ÚDRŽBA  

 PŘEHLED ÚDRŽBY

Níže uvedená tabulka uvádí zodpovědnou 
osobu pro jednotlivé postupy.

O = Operátor.
T = Školený personál.

 = Označuje jedinečný plán údržby strojů 
vybavených fi ltračním systémem HEPA.

Interval Odpovědná 
osoba

S 
HEPA

Bez 
HEPA

Klíč Popis Postup Mazací 
prostředek 
/ tekutina

Počet ser-
visních 
bodů

Denně / 
8 hodin

O 7 Hydraulická 
nádrž (pouze 
stroje s vysokým 
vyklápěním)

Zkontrolujte 
hladinu hydraulické 
kapaliny.

HYDO 1

O 1 Z?st?rky 
kart??ov?ho pro-
storu

Zkontrolujte 
po?kozen?, 
opot?eben? a 
spr?vn? nastaven?

- 5

O * 1 Zástěrky 
kartáčového pros-
toru HEPA

Zkontrolujte 
po?kozen?, 
opot?eben? a 
spr?vn? nastaven?

- 2

O 2 Bo?n? z?st?rky Zkontrolujte 
po?kozen?, 
opot?eben? a 
spr?vn? nastaven?

- 2

O 3 Hlavn? kart?? Zkontrolujte 
poškození, 
opotřebení a 
nečistoty

- 2

O 4 Pravý kartáč/
levý kartáč (vo-
litelné)

Zkontrolujte 
poškození, 
opotřebení, 
nečistoty

- 1 (2)

O - Protiprašné 
zástěrky bočního 
kartáče 
(volitelné)

Zkontrolujte 
po?kozen?, 
opot?eben? a 
spr?vn? nastaven?

- Vše

O 5 Prachový fi ltr koše Vyčistěte třepáním - 1

O * 5 násypka Čištění a oplach - 1

O * 19 Těsnění dveří 
hlavního kartáče 
HEPA

Zkontrolujte 
poškození a 
opotřebení.

- 1

O 6 S??ek pro 
prodlou?en? 
vysava? (dopln?k)

Vyčistěte. - 1

Každý 
týden

T 8 Akumulátorové 
články

Zkontrolujte 
hladinu elektrolytu.

DW Vše

O 8 Prostor pro akumu-
látory

Zkontrolujte 
hladinu elektrolytu. 
V případě potřeby 
vypusťte

-

50 hodin O 3 Hlavn? kart?? Otočte na druhou 
stranu

- 1

O - S??ek pro 
prodlou?en? 
vysava? (dopln?k)

Zkontrolujte nebo 
vym??te s??ek 
ods?v?n?

- 1

O - Ventil?tor pro 
prodlou?en? 
vysava? (dopln?k)

Zkontrolujte 
po?kozen? nebo 
opot?eben?

- 1
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ÚDRŽBA
Níže uvedená tabulka uvádí zodpovědnou osobu 
pro jednotlivé postupy.

O = Operátor.
T = Školený personál.

 = Označuje jedinečný plán údržby strojů 
vybavených fi ltračním systémem HEPA.

Interval Zodpovědná 
osoba

S 
HEPA

Bez 
HEPA

Klíč Popis Postup Mazací 
prostředek 
/ tekutina

Počet 
servis-

ních bodů
100 hodin T 8 Systém doplňování 

elektrolytu v aku-
mulátoru (volitelné)

Zkontrolujte hadice 
a připojení z hle-
diska poškození a 
opotřebení

Vše

O 5 Prachový fi ltr koše Zkontrolujte, zda 
nen? po?kozen, 
vy?ist?te nebo 
vym??te

1

O 10 Těsnění koše Zkontrolujte 
po?kozen? nebo 
opot?eben?

- 6

O 5 T?sn?n? fi ltru ko?e Zkontrolujte 
po?kozen? nebo 
opot?eben?

- 2

O 21 Perma fi ltr Zkontrolujte 
nečistoty, podle 
potřeby je vyčistěte

1

O 5 Prachotěsný fi ltr 
(volitelné)

Zkontrolujte 
nečistoty, podle 
potřeby je vyčistěte

O 11 Podtlakov? 
t?sn?n?

Zkontrolujte 
po?kozen? nebo 
opot?eben?

- 1

O 1 Z?st?rka klapky 
velk?ch ne?istot

Zkontrolujte 
po?kozen? nebo 
opot?eben?

- 1

O 14 Hnací řemen 
hlavního kartáče

Zkontrolujte 
opotřebení.

- 1

200 hodin T 16 Řetěz řízení Mazání, kontrola 
napnutí a kon-
trola poškození a 
opotřebení.

GL 1

O 4 Ochrann? kryt 
postrann?ch 
kart???

Zkontrolujte 
po?kozen? nebo 
opot?eben?

- 1 (2)

T 8 Koncovky a kabely 
akumulátorů

Zkontrolujte a 
vyčistěte.

- Vše

T 17 Otočné rameno 
zvedáku zá-
sobníku (pouze 
stroje s vysokým 
vyklápěním)

Promažte SPL 3

500 hodin O 18 Kola Zkontrolujte 
poškození a 
opotřebení.

- 3

T 20 Motory ventilá-
toru prodloužení 
vysavače

Zkontrolujte 
kartáčky motoru

- 1

T * 11 Motory sacích 
ventilátoru HEPA

Zkontrolujte 
kartáčky motoru

- 2
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 ÚDRŽBA  
Níže uvedená tabulka uvádí zodpovědnou 
osobu pro jednotlivé postupy.

O = Operátor.
T = Školený personál.

 = Označuje jedinečný plán údržby strojů 
vybavených fi ltračním systémem HEPA.

Interval Zodpovědná 
osoba

S 
HEPA

Bez 
HEPA

Klíč Popis Postup Mazací 
prostředek / 

tekutina

Počet 
servis-

ních bodů
800 
hodin

T - Hydraulické 
hadice (pouze 
stroje s 
vysokým 
vyklápěním)

Zkontrolujte 
opotřebení a 
poškození

- Vše

1750 
hodin

T 13 Motor sac?ho 
ventil?toru

Zkontrolujte 
kartáčky motoru

- 1

2 400 
hodin

T 7 Hydraulická 
nádrž (pouze 
stroje s vysokým 
vyklápěním)

Vyměňte hydrau-
lickou kapalinu

HYDO 1

MAZACÍ PROSTŘEDEK / TEKUTINA

DV – destilovaná voda
SPL speciální mazací prostředek, vazelína 
Lubriplate EMB (katalog. č. TENNANT: 01433-
1)
GL SAE 90 převodový mazací prostředek
Značková hydraulická kapalina HYDO Tennant 
True nebo odpovídající

POZNÁMKA: V případě velmi prašného 
provozního prostředí se může vyžadovat 
zkrácení intervalů.
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ÚDRŽBA

 ŽLUTÉ DOTYKOVÉ BODY

Toto zařízení je vybaveno žlutými dotykovými 
body, které lze snadno najít a označují body 
údržby. K provedení těchto údržbářských úkonů 
nejsou potřeba žádné nástroje.

 MAZÁNÍ

PRO BEZPEČNOST: Před odchodem od 
zařízení nebo před jeho údržbou zastavte na 
rovné ploše, vypněte a vyjměte klíček.

  ŘETĚZ ŘÍZENÍ

Řetěz řízení je umístěn přímo nad sestavou 
hnacího kola. Každých 200 hodin zkontrolujte 
poškození nebo opotřebení řetězu řízení a 
namažte jej.

  OTOČNÉ RAMENO ZVEDÁKU ZÁSOBNÍKU 
(POUZE STROJE S VYSOKÝM VYKLÁPĚNÍM)

Čepy zdvihacího ramene koše promazávejte po 
každých 200 hodinách provozu.
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 ÚDRŽBA  

 HYDRAULIKA (POUZE STROJE S 
VYSOKÝM VYKLÁPĚNÍM)

  Denně kontrolujte hladinu hydraulické kapaliny 
při provozní teplotě. Hladina hydraulické 
kapaliny by měla být mezi dvěma značkami 
MIN a MAX na nádrži   hydraulické kapaliny. 
Koš musí být při kontrole hladiny hydraulické 
kapaliny sklopen.

UPOZORNĚNÍ! Nádrž pro hydraulickou 
kapalinu nepřeplňujte, ale ani neprovozujte 
zařízení s nízkou hladinou hydraulické 
kapaliny v nádrži. Může tak dojít k 
poškození hydraulického systému zařízení.

  Po každých 2400 hodinách provozu vypusťte 
zásobník hydraulické kapaliny a naplňte jej 
novou značkovou hydraulickou kapalinou 
TennantTrue.

  HYDRAULICKÁ KAPALINA

TennantTrue premium 
hydraulická kapalina (prodloužená životnost)
Část 
Číslo

Kapacita Viskozitní index ISO 
(VI)

1057707 3,8 l ISO 32 
VI 163 nebo vyšší1057708 19 l

Pokud používáte hydraulickou kapalinu od 
jiného dodavatele, ujistěte se, že její technické 
parametry odpovídají parametrům hydraulické 
kapaliny Tennant. Používání náhradních kapalin 
může způsobit předčasné selhání hydraulických 
součástí.

UPOZORNĚNÍ! Vnitřní promazávání 
hydraulických součástí je závislé na 
hydraulické kapalině v systému. Dostane-li 
se do hydraulického systému špína nebo jiná 
kontaminace, může dojít k nesprávné funkci, 
zrychlenému opotřebení a k poškození.

  HYDRAULICKÉ HADICE

Každých 800 hodin provozu zkontrolujte, zda 
nejsou hydraulické hadice poškozeny nebo 
opotřebovány.

PRO BEZPEČNOST: Pro lokalizaci unikající 
hydraulické kapaliny pod tlakem použijte 
lepenkový papír.

Kapalina unikající pod vysokým tlakem z 
malého otvoru nemusí být téměř vidět, ale může 
způsobit vážné poranění.

00002

Dojde-li k poranění unikající hydraulickou 
kapalinou, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. 
Není-li okamžitě poskytnuto náležité lékařské 
ošetření, může dojít ke vzniku vážné infekce 
nebo jiné reakce.

Zjistíte-li únik, kontaktujte mechanika nebo 
vedoucího.
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ÚDRŽBA

 AKUMULÁTORY

PRO BEZPEČNOST: Před odchodem od 
zařízení nebo před jeho údržbou zastavte na 
rovné ploše, vypněte a vyjměte klíček.

  ZAPLAVENÉ (KAPALINOVÉ) A 
BEZÚDRŽBOVÉ UZAVŘENÉ AKUMULÁTORY 
OBSAHUJÍCÍ KYSELINY

Životnost akumulátorů je závislá na jejich 
správné údržbě. Chcete-li získat co maximální 
životnost akumulátorů:

 – Nenabíjejte akumulátory více než jednou 
denně a pouze po spuštění zařízení po dobu 
minimálně 15 minut.

 – Nenechávejte akumulátory částečně vybité 
na dlouhou dobu.

 – Nabíjejte akumulátory pouze na dobře 
větraném místě, aby se zabránilo hromadění 
plynu. Akumulátor nabíjejte při teplotách 
nižších než 80 °F / 27 °C a vyšších než 32 °F 
/ 0 °C.

 – Nechejte nabíječku dokončit nabíjení 
akumulátorů před opětovným použitím stroje.

 – Udržujte správnou hladinu elektrolytu 
běžných (kapalinových) akumulátorů týdenní 
kontrolou hladiny elektrolytu v akumulátoru.

POZNÁMKA: Pokud je zařízení vybaveno 
automatickým systémem doplňování 
elektrolytu v akumulátoru, přejděte na 
SYSTÉM INTELIGENTNÍHO DOPLŇOVÁNÍ 
ELEKTROLYTU V AKUMULÁTORU.

  KONTROLA HLADINY ELEKTROLYTU

Mokré/olověné akumulátory vyžadují běžnou 
údržbu, jak je popsáno níže. Jednou týdně 
kontrolujte hladinu elektrolytu v akumulátoru.

POZNÁMKA: Nekontrolujte hladinu elektrolytu, 
je-li zařízení vybaveno systémem doplňování 
elektrolytu. Postupujte podle pokynů v části 
SYSTÉM DOPLŇOVÁNÍ ELEKTROLYTU 
(DOPLNĚK).

08247

PRO BEZPEČNOST: Při provádění údržby 
nedovolte, aby akumulátory přišly do styku 
s kovovými předměty. Vyhýbejte se styku s 
kyselinou v akumulátorech.

Hladina elektrolytu má být mírně nad články 
akumulátoru, jak je vidět před nabíjením. Pokud 
je hladina nízká, přidejte destilovanou vodu. 
NEPŘEPLŇUJTE. Elektrolyt se rozpíná a 
může při nabíjení přetéci. Po nabíjení může být 
přidána destilovaná voda až do asi 3 mm pod 
průzory.

Before Charging After Charging

POZNÁMKA: Během nabíjení musí být uzávěry 
akumulátorů nasazeny. Po nabíjení akumulátoru 
může být cítit zápach síry. To je normální jev.
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  BEZÚDRŽBOVÉ AKUMULÁTORY

Bezúdržbové (uzavřené AGM) akumulátory 
nevyžadují dolévání destilované vody. Je stále 
zapotřebí čištění a další běžná údržba.

  KONTROLA PŘIPOJENÍ/ČIŠTĚNÍ

Po každých 200 hodinách používání 
zkontrolujte, zda nejsou konektory akumulátorů 
uvolněné a očistěte povrch akumulátorů, 
včetně koncovek a kabelových svorek s 
použitím silného roztoku jedlé sody ve vodě. 
Vyměňte opotřebované nebo poškozené 
kabely. Při čištění akumulátorů nesnímejte 
víčka.
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ÚDRŽBA
    NABÍJENÍ AKUMULÁTORŮ

DŮLEŽITÉ: Před nabíjením zkontrolujte, 
zda je nabíječka správně nastavena pro 
používaný typ akumulátoru.

POZNÁMKA: Používejte automatickou nabíječku 
se správnou jmenovitou hodnotu, zabráníte 
tak poškození akumulátorů nebo snížení jejich 
životnosti.

POZNÁMKA: Nenabíjejte příležitostně 
standardní akumulátory, protože to zkracuje 
jejich životnost.

1. Parkujte zařízení na rovné, suché a dobře 
větrané místo.

2. Otočte klíčem do polohy OFF (vypnuto).

PRO BEZPEČNOST: Před odchodem od 
zařízení nebo před jeho údržbou zastavte na 
rovné ploše, vypněte a vyjměte klíček.

3. Zvedněte kryt akumulátorové skříně a 
zajistěte jej podpěrou.

POZNÁMKA: Před dobíjením akumulátorů 
se ujistěte, že hladina elektrolytu dosahuje 
správné úrovně. Viz KONTROLA HLADINY 
ELEKTROLYTU.

4. Stroje s externími nabíječkami: Připojte 
konektor nabíječky ke konektoru pro externí 
nabíjení akumulátoru na stroji.

5. Zapojte napájecí kabel nabíječky se 
střídavým proudem do náležitě uzemněné 
zásuvky.

6. Nabíječka začne automaticky nabíjet a 
vypne se při plném nabití. Maximální cyklus 
nabíjení může trvat max. 6–12 hodin v 
závislosti na typu akumulátoru.

Zabudovaná nabíječka akumulátorů: Během 
nabíjení blikají postupně kontrolky indikátoru 
vybití akumulátoru tam a zpět. Cyklus 
nabíjení je dokončen, jestliže opakovaně 
dvakrát bliká všech pět kontrolek

PRO BEZPEČNOST: Během nabíjení 
nevytahujte napájecí kabel externí nabíječky 
se stejnosměrným proudem ze zásuvky 
akumulátoru. Může dojít k vytvoření oblouku. 
Potřebujete-li nabíječku během nabíjení 
odpojit, vytáhněte nejprve kabel pro napájení 
střídavým proudem.

7. Stroje s externími nabíječkami: Po úplném 
nabití akumulátoru odpojte napájecí šňůru ze 
zásuvky a poté odpojte kabel nabíječky od 
konektoru pro externí nabíjení akumulátoru 
stroje.

POZNÁMKA: U modelů vybavených externí 
nabíječkou před odpojením nabíječky od stroje 
vždy nejdříve odpojujte síťový kabel.

Stroje s vestavěnými nabíječkami: Po 
úplném nabití akumulátorů odpojte napájecí 
šňůru ze zásuvky a zavěste ji na úložné 
háčky na krytu prostoru pro akumulátory.
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  NASTAVENÍ ZABUDOVANÉ A EXTERNÍ 
NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ

POZNÁMKA: Následující pokyny se týkají 
nabíječky Delta-Q modelu RC-900-U36, kterou 
dodává společnost Tennant.

POZNÁMKA: Ke změně nastavení 
zabudované nabíječky je nutné použít 
diagnostický nástroj servisu Tennant.

1. Chcete-li zobrazit aktuální nastavení 
profi lu, stiskněte a uvolněte tlačítko volby 
profi lu nabíjení. Nastavení profi lu se 
zobrazí jako určitý počet po sobě jdoucích 
zelených bliknutí následujících po dvou 
počátečních červených bliknutích. Tento 
kód se zopakuje dvakrát.

Příklad. Nastavení profi lu 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Bliká: Červená-Červená-Zelená-Zelená-
Zelená)

Příklad. Nastavení profi lu 4-3: ☼☼☼☼☼☼ 
║ ☼☼☼
(Bliká: Červená-Červená-Zelená-Zelená-
Zelená - Zelená - pauza - Zelená-Zelená-
Zelená)

2. Chcete-li vstoupit do režimu výběru 
akumulátoru a zvolit nové nastavení 
profi lu, stiskněte a podržte tlačítko volby 
profi lu nabíjení na 5 sekund. Vstup do 
režimu výběru je potvrzen rychlým blikáním 
červené kontrolky.

3. Poté indikátor zobrazí aktuální nastavení 
profi lu. To se opakuje čtyřikrát.

Příklad. Nastavení profi lu 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Bliká: Červená-Červená-Žlutá-Žlutá-Žlutá)

4. Chcete-li změnit nastavení profi lu, stiskněte 
tlačítko volby profi lu nabíjení, zatímco se 
čtyřikrát zobrazuje aktuální nastavení. Držte 
tlačítko stisknuté, dokud nezačne blikat 
požadované nastavení profi lu

Profi l
Nas-

tavení Popis akumulátoru
3 Kapalinový, Trojan 180–240 Ah
7 Kapalinový, Trojan 270–360 Ah

2-1 Kapalinový, TAB/Enersys 180–
260 Ah

2-8 Gelový, Deka 180–200 Ah
4-3 AGM, Discover 200–400 Ah
5-1 Gelový, Sonnenschein 150–250 Ah

1-6-8 TPPL, 12XFC48/12XFC58/12XFC60

5. Nové nastavení uložíte tak, že tlačítko 
stisknete na 7 sekund, dokud není nové 
nastavení indikováno zeleným blikáním. 
Nové nastavení se zopakuje dvakrát, 
přičemž mezi opakováními dvakrát blikne 
červená kontrolka.

6. Opakováním kroku 1 potvrďte nové 
nastavení nabíječky baterií.
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   SYSTÉM RUČNÍHO DOPL�OVÁNÍ 
ELEKTROLYTU V AKUMULÁTORU

Následující pokyny se týkají strojů, jež jsou 
vybaveny systémem doplňování elektrolytu 
v akumulátoru s ručním čerpadlem.

Volitelný systém ručního doplňování elektrolytu 
v akumulátoru zajišťuje bezpečný a snadný 
způsob udržování správné hladiny elektrolytu 
v akumulátorech. Je určen pouze pro tzv. mokré 
akumulátory BFS TAB.

PRO BEZPEČNOST: Při provádění servisu 
zařízení používejte dle potřeby osobní 
ochranné prostředky. Vyhýbejte se styku s 
kyselinou v akumulátorech.

Před použitím systému doplňování elektrolytu v 
akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou poškozené 
či opotřebované hadice a zapojení.

1. Před používáním systému doplňování 
elektrolytu akumulátory plně nabijte. Před 
nabíjením nepřidávejte do akumulátorů vodu, 
hladina elektrolytu se zvýší a při nabíjení 
může přetéci.

2. Po dobití akumulátorů zkontrolujte 
indikátory hladiny elektrolytu akumulátorů, 
které se nacházejí na jejich krytech. Je-li 
indikátor hladiny černý, doplňte vodu podle 
následujících pokynů. Jsou-li indikátory 
hladiny bílé, hladina elektrolytu je ve správné 
výši a není nutné doplňovat vodu.

3. Najděte spojku plnicí hadice akumulátoru 
v prostoru pro akumulátory. Sejměte 
prachový uzávěr a připojte hadici ručního 
čerpadla.

4. Druhý konec hadice ručního čerpadla 
ponořte do lahve s destilovanou vodou.

5. Plně zmáčkněte baňku na hadici ručního 
čerpadla. Při naplnění indikátor hladiny 
začne svítit bíle.

6. Po doplnění vody znovu namontujte 
prachový uzávěr na plnicí hadici akumulátoru 
a uložte hadici ručního čerpadla do prostoru 
pro akumulátory zařízení pro budoucí 
použití.
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     VYPOUŠTĚCÍ VENTIL AKUMULÁTOROVÉ 
SKŘÍNĚ

Použijte vypouštěcí ventil akumulátorové 
skříně k vypuštění kapaliny. Každý týden 
kontrolujte, zda není v prostoru pro akumulátor 
kapalina, a pokud je v prostoru pro akumulátor 
kapalina, vypusťte jej.

PRO BEZPEČNOST: Když provádíte údržbu 
stroje, vždy se při odstraňování tekutiny z 
akumulátorové skříně řiďte bezpečnostními 
pokyny.

1. Najeďte strojem nad oblast, kde je možné 
akumulátorovou skříň bezpečně vypustit, 
vypněte stroj a vyjměte klíček.

PRO BEZPEČNOST: Před odchodem od 
zařízení nebo před jeho údržbou zastavte 
na rovné ploše, vypněte a vyjměte klíček.

1. Uvolněte přístupová dvířka prostoru 
hlavního zametacího kartáče a 
otevřete dvířka, abyste získali přístup 
k vypouštěcímu ventilu prostoru pro 
akumulátor umístěnému v prostoru 
hlavního zametacího kartáče

2. Otevřete vypouštěcí ventil akumulátorové 
skříně a nechte z ní tekutinu vytéct.

PRO BEZPEČNOST: Při provádění servisu 
zařízení používejte dle potřeby osobní 
ochranné prostředky. Vyhýbejte se styku s 
kyselinou v akumulátorech.

3. Po vypuštění veškeré tekutiny z 
akumulátorové skříně, zavřete vypouštěcí 
ventil.
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 JISTIČE, POJISTKY A RELÉ

  JISTIČE

Jističe jsou resetovatelná zařízení pro ochranu 
elektrických obvodů, která zastaví přívod 
proudu při přetížení obvodu. Dojde-li k vypnutí 
jističe, můžete jej ručně resetovat stisknutím 
resetovacího tlačítka po ochlazení jističe.

Jističe 1 až 11 jsou umístěny v elektrickém 
prostoru za sedadlem řidiče. Sejměte kryt 
elektrického prostoru, abyste získali přístup k 
jističům.

Jističe 12 až 19 jsou umístěny pod přístupovým 
panelem krytu sloupku řízení.

Je-li přetížení, které způsobilo rozpojení jističe, 
stále přítomné, jistič bude nadále blokovat přívod 
proudu až do odstranění závady.

Níže jsou uvedeny jističe a jimi chráněné 
elektrické součásti.

Jistič Hod-
nota

Chráněný obvod

CB1 40 A Hlavní ovládací deska
CB2 40 A Hlavní motor zametání
CB3 30 A Motor sac?ho ventil?toru
CB4 30 A Motor sacího ventilátoru HEPA
CB5 15 A Třásadlo fi ltru
CB6 2,5 A Uživatelské rozhraní/zapalování
CB7 2,5 A Spínač na klíč
CB8 2,5 A Přepínač světlometů / kon-

cových světel / stroboskopických 
světel (volitelné)

CB9 25A Motor ventilátoru prodloužení 
vysavače

CB10 2,5 A Smart-Fill ABW (automatické 
doplňování elektrolytu v akumu-
látoru) (volitelné)

CB11 - Nepoužito
CB12 15 A Motor levého kartáče
CB13 15 A Motor pravého kartáče
CB14 2,5 A Je zvolena přední houkačka a 

zpátečka
CB15 2,5 A Spínač prodloužení vysavače 

(volitelné)
CB-16 2,5 A Modrá světla (volitelné)
CB-17 - Nepoužito
CB-18 - Nepoužito
CB-19 - Nepoužito
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  POJISTKY

Pojistky jsou jednorázovými ochrannými 
součástmi, které jsou určené pro zastavení 
proudu v případě přetížení obvodu. Nikdy 
vypálené pojistky nenahrazujte jinými, jejichž 
hodnoty by byly vyšší.

Pojistky jsou umístěny v řídicí jednotce za 
panelem jističe nebo jsou vložené do rozvodů 
a kabelů.

Pojistka Hod-
nota

Chráněný obvod

Pojistka-1 80A Systém pohonu

  RELÉ

Relé jsou elektrické spínače, které se otevírají 
a zavírají na základě jiného elektrického 
obvodu. Relé jsou schopna ovládat výstupní 
obvod s vyšším výkonem, než má vstupní 
obvod. Hlavní stykačové relé (M1) je umístěno 
v elektrickém prostoru za sedadlem řidiče. 
Relé obtoku nabíječky (M2) je umístěno za 
panelem jističe v elektrickém prostoru za 
sedadlem řidiče. Relé prodloužení vysavače 
(M3) je umístěno v prostoru prodloužení 
vysavače.

V tabulce níže jsou uvedena relé a ovládané 
obvody.

Relé Hodnota Ovládaný obvod
M1 36 VDC, 200 A Hlavní jistič
M2 36 VDC, 25 A Obtok nabíječky
M3 36 VDC, 25 A Prodloužení 

vysavače (volitelné)

  ELEKTRICKÉ MOTORY

Zkontrolujte uhlíkové kartáče na různých 
elektrických motorech. Intervaly kontroly 
uhlíkového kartáče najdete v níže uvedené 
tabulce.

Výměna uhlíkových kartáčů Počet 
hodin

Motor sac?ho ventil?toru 1750
Motor sacího ventilátoru HEPA (vo-
litelné)

500

Ventilátor pro prodloužení vysavače 
(volitelné)

500
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 FILTRAČNÍ SYSTÉM HEPA (VYSOCE ÚČINNÝ 
FILTR JEMNÝCH ČÁSTIC) (VOLITELNÉ)

Filtrační systém HEPA (vysoce účinný fi ltr 
jemných částic) je suchý zametací systém 
skládající se z kontroly suchého prachu a fi ltru 
HEPA. Filtry, pláště a těsnění v každé z těchto 
oblastí mají zásadní význam pro výkon systému 
HEPA.

Volitelný fi ltrační systém HEPA pomáhá čistit v 
prostředích s jemným prachem.

POZNÁMKA: Při čištění nebo provádění 
jakéhokoli typu údržby na fi ltračních systémech 
HEPA se řiďte bezpečnostními požadavky 
společnosti nebo místními předpisy.

 ZÁSOBNÍK

Zásobník denně kontrolujte a čistěte.

  ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU S NÍZKÝM 
VYKLÁPĚNÍM

1. Otočte klíčem do polohy OFF (vypnuto).

PRO BEZPEČNOST: Před odchodem od 
zařízení nebo před jeho údržbou zastavte na 
rovné ploše, vypněte a vyjměte klíček.

2. Vyjměte ze stroje zásobník. Viz 
VYPRÁZDŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU (STROJE 
S NÍZKÝM VYKLÁPĚNÍM) ohledně pokynů 
pro vyjmutí zásobníku ze stroje.

3. Vyčistěte veškeré nečistoty ze zásobníku.

4. Stroje HEPA: K čištění zásobníku použijte 
zahradní hadici.

5. Stroje vybavené pouze volitelnými 
odnímatelnými zásobníky: Zvedněte koše 
ze zásobníku a koše vyprázdněte a vymyjte. 
Koš znovu umístěte do zásobníku.

6. Zásobník znovu umístěte na stroj.

7. Před použitím stroje nechte zásobník 
zaschnout.

  ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU S VYSOKÝM 
VYKLÁPĚNÍM

1. Zapněte stroj a zvedněte zásobník, dokud 
nejsou rozsvíceny kontrolky spínače 
vysunutí zásobníku, úplně vysuňte zásobník 
a vypněte stroj.

2. Vyčistěte veškeré nečistoty ze zásobníku.

3. Stroje HEPA: K čištění zásobníku použijte 
zahradní hadici.

4. Zapněte stroj, zasuňte zásobník, sklopte 
zásobník a vypněte stroj.

5. Před použitím stroje nechte zásobník 
zaschnout.
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 PRACHOVÝ FILTR KOŠE

PRO BEZPEČNOST: Před odchodem od 
zařízení nebo před jeho údržbou zastavte na 
rovné ploše, vypněte a vyjměte klíček.

ODMONTOVÁNÍ A VÝMĚNA PRACHOVÉHO 
FILTRU KOŠE

Na konci každé směny a před vyjmutím fi ltru 
ze stroje prachovým fi ltrem zatřepejte. Po 
každých 100 hodinách provozu fi ltr zkontrolujte a 
vyčistěte. Vyměňte poškozené prachové fi ltry.

POZNÁMKA: Pokud je fi ltr používán v prašném 
prostředí, čistěte jej častěji.

1. Uvolněte každý držák prostoru fi ltru 
zásobníku umístěný na obou stranách 
prostoru fi ltru.

2. Zvedněte přihrádku fi ltru zásobníku, dokud 
podpěrná ramena přihrádky fi ltru zásobníku 
nezajistí otevření přihrádky fi ltru zásobníku.

POZNÁMKA: Před vyjmutím fi ltru ze stroje se 
ujistěte, že je podpěrné rameno prostoru fi ltru 
zásobníku zcela zajištěno.

3. Vyjměte fi ltr z prostoru fi ltru zásobníku

4. Vyčistěte nebo zlikvidujte vložku prachového 
fi ltru. Viz ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉHO FILTRU.

5. Pouze stroje s volitelným prachotěsným 
fi ltrem FiberShield: Vyjměte prachotěsný fi ltr 
z prostoru fi ltru zásobníku a očistěte prach a 
nečistoty z prachotěsného fi ltru. Prachotěsný 
fi ltr znovu vložte.

6. Namontujte nazpět prachový fi ltr.

7. Odpojte podpěrná ramena prostoru pro fi ltr 
zásobníku, sklopte prostor pro fi ltr zásobníku 
a zabezpečte zavřený prostor pro fi ltr v 
zásobníku.



58 S16  9045330  (11-2020)

ÚDRŽBA
 ČIŠT�NÍ PRACHOVÉHO FILTRU ZÁSOBNÍKU 
(STROJE VYBAVENÉ STANDARDNÍM 
FILTRAČNÍM SYSTÉMEM)

  Pro čištění prachového fi ltru používejte jeden z 
následujících způsobů:

TŘEPÁNÍ – Stiskněte spínač třepačky fi ltru.

KLEPÁNÍ – Jemně poklepejte na fi ltr položený 
na rovném povrchu. Nepoškoďte okraje fi ltru. 
Filtr nebude náležitě těsnit, jsou-li jeho okraje 
poškozené.

VZDUCHEM – při práci se stlačeným vzduchem 
používejte vždy ochranu očí. Profoukněte střed 
fi ltru a vyfoukněte ven z fi ltru. Nikdy nepoužívejte 
vyšší tlak vzduchu než 550 kPa s tryskou ne 
menší než 3 mm a nikdy se tryskou nepřibližujte 
blíže než 50 mm k fi ltru.

  ČIŠT�NÍ PRACHOVÉHO FILTRU ZÁSOBNÍKU 
(STROJE VYBAVENÉ STANDARDNÍM 
FILTRAČNÍM SYSTÉMEM HEPA)

POZNÁMKA: Nečistěte HEPA fi ltr, když se ucpe 
nečistotami. HEPA nelze vyčistit a musí být 
vyměněn, pokud je poškozený nebo ucpaný. 
Následující metody čištění lze použít pouze k 
čištění prachového fi ltru zásobníku.

Pro čištění prachového fi ltru používejte jeden z 
následujících způsobů:

TŘEPÁNÍ – Stiskněte spínač třepačky fi ltru.

KLEPÁNÍ – Jemně poklepejte na fi ltr položený 
na rovném povrchu. Nepoškoďte okraje fi ltru. 
Filtr nebude náležitě těsnit, jsou-li jeho okraje 
poškozené.

HEPA

Nepoužívejte vzduch k čištění prachového fi ltru.

HEPA
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Po každých 100 hodinách provozu zkontrolujte 
těsnění prachového fi ltru, zda jsou řádně 
utěsněna a zda nejsou poškozená. Usazování 
prachu na povrchu těsnění znamená, že se 
prach dostává přes prachový fi ltr, což výrazně 
snižuje životnost fi ltru.

HEPA

  SEŘÍZENÍ ZÁPADEK KRYTU FILTRU 
ZÁSOBNÍKU

Pokud je výkon sání špatný, upravte délky 
západky krytu fi ltru. 

1. Vyjměte ze stroje prachový fi ltr zásobníku.

2. Zkontrolujte délku západky. Západka by 
měla začít táhnout západku přibližně o 0 a 
45 stupňů od vodorovné polohy.

3. Ponechejte hák západky stále připevněný k 
držáku západky a otočením pojistné matice 
zkraťte délku západky.

KONTROLA/ČIŠTĚNÍ PERMA FILTRU

Po každých 100 hodinách provozu perma fi ltr 
zkontrolujte a vyčistěte. 

  THERMO SENTRY

Thermo Sentry, nacházející se uvnitř koše, 
snímá teplotu vzduchu odcházejícího z koše. 
Dojde-li v koši ke vznícení, Thermo Sentry 
uzavře sací ventilátor a zastaví proud vzduchu. 
Při aktivaci Thermo-Sentry je také slyšet 
zvukový alarm. Thermo Sentry se po ochlazení 
automaticky resetuje.
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  VÝM�NA FILTRU HEPA

Vyměňte HEPA fi ltr, když svítí kontrolka HEPA. 
Když se světlo rozsvítí, zkontrolujte systém, zda 
není ucpaný, což může omezovat průtok k fi ltru 
HEPA.

PRO BEZPEČNOST: Před odchodem od 
zařízení nebo před jeho údržbou zastavte na 
rovné ploše, vypněte a vyjměte klíček.

1. Demontujte hardware zajišťující sestavu 
zásobníku HEPA k zásobníku.

2. Vyjměte sestavu zásobníku HEPA ze 
zásobníku.

3. Vyjměte hardware zajišťující fi ltr HEPA k 
zásobníku HEPA a vyjměte fi ltr HEPA ze 
zásobníku.

POZNÁMKA: Při instalaci fi ltru HEPA na 
zásobník HEPA se nedotýkejte ani nepoškozujte 
nové fi ltrační médium HEPA.

4. Nový fi ltr HEPA nasměrujte tak, aby štítek 
byl umístěn v horní části zásobníku HEPA a 
šipky na štítku ukazovaly na směr proudění 
vzduchu.
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5. Zasuňte fi ltr HEPA do zásobníku fi ltru 

HEPA. Ujistěte se, že je okraj fi ltru HEPA 
zabezpečený pod držákem zásobníku.

6. Znovu nainstalujte a utáhněte hardware, 
aby byl druhý konec fi ltru HEPA zajištěn v 
držáku fi ltru HEPA.

7. Zkontrolujte těsnění podtlakového ventilátoru 
HEPA, zda není poškozené a zda netěsní 
(nadměrný prach usazený na plochách 
těsnění). Pokud je těsnění poškozené nebo 
netěsné, vyměňte ho.

8. Znovu nainstalujte sestavu zásobníku fi ltru 
HEPA do stroje.
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 HLAVNÍ ZAMETACÍ KARTÁČ

Kontrolujte denně, zda kartáč není opotřebovaný. 
Sklopte kartáč a sledujte   místo opotřebení 
kartáčd na ramenu napínacího válce hlavního 
zametacího kartáče. Pokud je místo ve spodní 
části štítku opotřebení kartáče (na místě je vidět 
červená část štítku), vyměňte hlavní zametací 
kartáč.

Sledujte, zda kartáč není poškozený. Odstraňte 
veškerá vlákna nebo dráty namotané na hlavním 
kartáči, hlavě kartáče nebo na nosiči kartáče.

Pro zajištění maximální životnosti kartáče a 
pokud možno nejvyšší účinnosti čištění otáčejte 
každých 50 hodin provozu hlavní kartáč. 
Viz VÝMĚNA NEBO OTOČENÍ HLAVNÍHO 
KARTÁČE.

Vyměňte kartáče, když již účinně nečistí, nebo 
když se rozsvítí ikona opotřebení kartáče, která 
upozorní na nutnost výměny kartáče.

   VÝMĚNA HLAVNÍHO ZAMETACÍHO KARTÁČE

1. Zvedněte hlavní čisticí kartáč a vypněte 
zařízení.

PRO BEZPEČNOST: Před odchodem od 
zařízení nebo před jeho údržbou zastavte na 
rovné ploše, vypněte a vyjměte klíček.

2. Uvolněte přístupová dvířka hlavního 
zametacího kartáče a otevřete přístupová 
dvířka.

3. Demontujte knofl íky, které připevňují sestavu 
ramene napínací kladky k sestavě hlavního 
zametání.
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4. Demontujte sestavu napínacího ramene ze 

sestavy hlavního kartáče.

5. Vyjměte hlavní kartáč z kartáčového 
prostoru.

6. Položte nový nebo otočený hlavní kartáč 
na podlahu vedle prostoru hlavního 
zametání.

7. Nasuňte kartáč na pohonný náboj. Otáčejte 
kartáčem, dokud nezapadne do zástrčky 
pohonu, a zcela jej zatlačte na zástrčku.

8. Znovu namontujte sestavu napínacího 
ramene na hlavní sestavu zametání. Při 
instalaci sestavy ramene napínací kladky 
na hlavní sestavu zametání nezapomeňte 
držet napínací rameno nad pláštěm prostoru 
kartáče.

9. Znovu nainstalujte hardware a připevněte 
rameno napínací kladky k sestavě hlavního 
zametání. Ručně utáhněte hardware.

10. Zavřete a zabezpečte přístupová dvířka 
hlavního zametacího kartáče.
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   KONTROLA STOPY HLAVNÍHO ZAMETACÍHO 
KARTÁČE

1. Naneste křídu nebo podobný značící materiál 
na hladkou a rovnou podlahu

POZNÁMKA: Nen?-li k??da nebo jin? materi?l 
k dispozici, nechte kart?? rotovat na podlaze 2 
minuty. Na podlaze z?stane stopa po ?i?t?n?.

2. Otočte klíčem do polohy ON (zapnuto).

3. Umístěte hlavní zametací kartáč na 
nakřídovanou oblast.

4. Stiskněte a podržte tlačítko 1-Step po dobu 5 
sekund. Stroj přejde do režimu kontroly vzoru 
kartáče. Indikátor LED bude i nadále blikat, 
zatímco probíhá kontrola vzoru kartáče.

POZNÁMKA: Sekvence kontroly vzoru se zruší, 
pokud během sekvence kontroly vzoru kartáče 
stisknete tlačítko 1-Step.

5. Zapne se motor hlavního kartáče a ovladač 
se částečně spustí, aby zkontroloval 
provozní proudy motoru. Hlavní kartáč pak 
bude pokračovat ve spouštění, dokud motor 
nedosáhne zvoleného cílového proudu síly 
dolů nebo dokud se ovladač plně nevysune.

POZNÁMKA: Pokud je sledovaný proud hlavního 
kartáče / vybraných bočních kartáčů mimo 
správný rozsah, sekvence kontroly vzoru kartáče 
se zruší a zobrazí se chyba systému hlavního 
zametání.

6. Kontrola vzoru bude trvat přibližně 10 
sekund, hlavní kartáč se zvedne a motor 
kartáče se vypne. Kontrolka LED 1-Step 
přestane blikat po dokončení kontroly vzoru 
kartáče.

7. Odjeďte se zařízením z testovacího místa.

8. Prohlédněte si šířku stopy po kartáči. 
Správná šířka stopy po kartáči by měla být 
50 až 89 mm 
(2 až 3,5 palce).

Sklon kartáče je nastaven ve výrobním 
závodě a neměl by vyžadovat žádné další 
nastavení, pokud však nebyla provedena 
výměna systému kartáče.

00582

Je-li tvar stopy po hlavním kartáči zúžený 
o více než 15 mm (0,5 palce) na jednom 
konci oproti druhému konci, upravte zúžení. 
Viz NASTAVENÍ STOPY HLAVNÍHO 
ZAMETACÍHO KARTÁČE:

00601



65S16  9045330  (11-2020)

 ÚDRŽBA  
   NASTAVENÍ STOPY HLAVNÍHO 
ZAMETACÍHO KARTÁČE

1. Uvolněte montážní hardware držáku 
ložiska hřídele kartáče a knofl ík ramene 
napínací kladky.

2. Otočte klíčem do polohy ON (zapnuto).

3. Umístěte hlavní zametací kartáč na 
nakřídovanou oblast.

4. Stiskněte a podržte tlačítko 1-Step po dobu 
5 sekund. Stroj přejde do režimu kontroly 
vzoru kartáče. Indikátor LED bude i nadále 
blikat, zatímco probíhá kontrola vzoru 
kartáče.

POZNÁMKA: Sekvence kontroly vzoru se 
zruší, pokud během sekvence kontroly vzoru 
kartáče stisknete tlačítko 1-Step.

5. Zapne se motor hlavního kartáče a ovladač 
se částečně spustí, aby zkontroloval 
provozní proudy motoru. Hlavní kartáč pak 
bude pokračovat ve spouštění, dokud motor 
nedosáhne zvoleného cílového proudu síly 
dolů nebo dokud se ovladač plně nevysune.

6. Kontrola vzoru bude trvat přibližně 10 
sekund, hlavní kartáč se zvedne a motor 
kartáče se vypne. Před zvednutím kartáče 
dejte klíč do vypnuté polohy.

7. Utáhněte montážní hardware držáku ložiska 
hřídele kartáče a knofl ík ramene napínací 
kladky.

8. Znovu zkontrolujte stopu hlavního kartáče. 
Viz KONTROLA STOPY HLAVNÍHO 
ZAMETACÍHO KARTÁČE. Podle potřeby 
upravte kužel hlavního kartáče.



66 S16  9045330  (11-2020)

ÚDRŽBA

 BOČNÍ KARTÁČE

Denně kontrolujte, zda není kartáč opotřebovaný 
nebo poškozený. Odstraňte veškerá vlákna 
nebo dráty namotané na bočním kartáči nebo na 
hlavách bočního kartáče.

  VÝMĚNA BOČNÍHO KARTÁČE (BOČNÍCH 
KARTÁČŮ)

Vyměňte kartáče, jakmile již nečistí efektivně.

1. Zvedněte modul bočního kartáče (bočních 
kartáčů) a stroj vypněte.

PRO BEZPEČNOST: Před odchodem od 
zařízení nebo před jeho údržbou zastavte na 
rovné ploše, vypněte a vyjměte klíček.

2. Sáhněte do středu kartáče a vyjměte 
závlačkový kolík ze sady náboje přichycující 
kartáč a zajišťovací podložku k hnacímu 
náboji.

3. Odejměte boční kartáč a zajišťovací 
podložku zespodu modulu bočního kartáče.

4. Umístěte boční kartáč pod sestavu bočního 
kartáče a vyrovnejte drážku v pojistném 
kroužku se závlačkou na náboji bočního 
kartáče.

5. Zdvihněte boční kartáč, pojistný kroužek a 
podložku nahoru na náboj bočního kartáče a 
znovu zasuňte závlačku do náboje.
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  KONTROLA STOP BOČNÍHO KARTÁČE

Po každých 50 hodinách provozu nebo po 
každé výměně kartáčů zkontrolujte vzor 
bočního kartáče. 

1. Otočte klíčem do polohy ON (zapnuto).

2. Stisknutím tlačítka bočního kartáče 
aktivujete boční kartáč.

3. Stiskněte a podržte tlačítko 1-Step po 
dobu 5 sekund. Indikátor LED začne blikat 
a bude blikat, dokud nebude dokončena 
kontrola vzorku kartáče.

POZNÁMKA: Sekvence kontroly vzoru se 
zruší, pokud během sekvence kontroly vzoru 
kartáče stisknete tlačítko 1-Step.

4. Zapnou se motory bočního kartáče 
a ovladače se částečně spustí, aby 
zkontrolovaly provozní proudy motoru.

POZNÁMKA: Pokud je sledovaný proud 
motorů bočního kartáče mimo správný rozsah, 
sekvence kontroly vzoru kartáče se zruší a 
zobrazí se chyba systému bočního zametání.

5. Boční kartáče budou pokračovat ve 
spouštění, dokud nejsou ovladače zcela 
vysunuty.

6. Prohlédněte si stopy po bočním kartáči.

Štětiny kartáčů na pravé straně by měly 
přicházet do kontaktu s podlahou v úrovni 
10 a 3 hodin, a na levé straně mezi 9 a 2 
hodinami, když se kartáče pohybují.

350327

7. Podle potřeby upravte stopy bočního 
kartáče. Viz NASTAVENÍ STOP BOČNÍHO 
KARTÁČE.

.
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  NASTAVENÍ STOP BOČNÍHO KARTÁČE

Stopy bočních kartáčů by měly být upraveny 
vždy, když jsou boční kartáče vyměňovány nebo 
když se zjistí, že je třeba upravit stopy kartáčů 
podle kontrolovaných stop.

1. Zvedněte modul bočního kartáče (bočních 
kartáčů) a stroj vypněte.

PRO BEZPEČNOST: Před odchodem od 
zařízení nebo před jeho údržbou zastavte na 
rovné ploše, vypněte a vyjměte klíček.

2. Uvolněte horní hvězdicový knofl ík přibližně o 
1/2 otáčky.

3. Otáčením spodního hvězdicového knofl íku 
proti směru hodinových ručiček zvětšíte 
stopu kartáče.

Otáčením dolního hvězdicového knofl íku 
ve směru hodinových ručiček stopu kartáče 
zmenšíte.

4. Utažením horního hvězdicového knofl íku 
zajistěte nastavení stopu bočního kartáče.

5. Opět zkontrolujte stopy bočního kartáče. Viz 
KONTROLA STOP BOČNÍHO KARTÁČE. 
Podle potřeby upravte stopy bočního kartáče.
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 ZÁSTĚRKY A TĚSNĚNÍ

PRO BEZPEČNOST: Před odchodem od 
zařízení nebo před jeho údržbou zastavte 
na rovné ploše, vypněte a vyjměte klíček.

   ZÁSTĚRKA KLAPKY VELKÝCH NEČISTOT

Velká zástěrka klapky nečistot se zvedá a 
spouští pomocí velkého pedálu klapky nečistot, 
což umožňuje zachycení větších nečistot a 
jejich zametení nahoru do zásobníku.

Po ka?d?ch 100 hodin?ch provozu 
zkontrolujte, zda nen? z?st?rka opot?ebov?na. 
Délku zástěrky kontrolujte po každých 100 
hodinách provozu. Zástěrka by měla být 
dostatečně dlouhá, aby se sotva dotkla 
podlahy, ale ne tak dlouhá, aby se zachytila o 
hlavní kartáč.

Výměna velké zástěrky klapky nečistot:

1. Uvolněte přístupová dvířka prostoru 
hlavního zametacího kartáče a otevřete 
dvířka, abyste získali přístup k prostoru 
hlavního zametacího kartáče.

2. Odstraňte stavěcí závlačku / závlačkový 
kolík upevněním velké zástěrky klapky 
nečistot k zametací hlavě.

3. Vytáhněte velkou zástěrku klapky nečistot ze 
zametací hlavy.

4. Nainstalujte novou velkou zástěrku klapky 
nečistot na zametací hlavu.

5. Znovu nainstalujte stavěcí závlačku / 
závlačkový kolík a upevněte velkou zástěrku 
klapky nečistot k zametací hlavě.

     BOČNÍ ZÁST�RKY

Boční zástěrky jsou umístěné na obou stranách 
zařízení, před skříní hlavního kartáče. Boční 
zástěrky by se měly mírně dotýkat rovného 
povrchu podlahy.

Ka?d? den kontrolujte po?kozen?, opot?eben? a 
spr?vn? nastaven? z?st?rek.
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   BOČNÍ RECIRKULAČNÍ ZÁST�RKY

Boční recirkulační zástěrky jsou umístěné 
na obou stranách hlavního kartáče. Boční 
recirkulační zástěrky by se měly mírně dotýkat 
rovného povrchu podlahy.

Ka?d? den kontrolujte po?kozen?, opot?eben? a 
spr?vn? nastaven? z?st?rek.

   ZADNÍ ZÁSTĚRKA

Zadní zástěrka je umístěna na spodní zadní 
straně prostoru hlavního kartáče. Vertikální 
zástěrka by se měla mírně dotýkat rovného 
povrchu podlahy.

Každý den kontrolujte poškození, opotřebení a 
správné nastavení zástěrek.

   ZADNÍ RECIRKULAČNÍ ZÁSTĚRKA

Zadní recirkulační zástěrka je umístěna na 
spodní zadní straně prostoru hlavního kartáče, 
přímo za hlavním zametacím kartáčem. Když 
kartáč zametá, recirkulační zástěrka by se 
neměla dotýkat hlavního zametacího kartáče.

Každý den kontrolujte poškození, opotřebení a 
správné nastavení zástěrek.

   PROTIPRA?N? Z?ST?RKY BO?N?HO 
KART??E (DOPLN?K)

Zástěrky pro kontrolu prachu na jedné straně 
kartáče a dvojice na ochranu proti prachu na 
obou stranách kartáče se ovíjejí kolem celé 
sestavy bočního kartáče u strojů vybavených 
jednostranným kartáčem a kolem obou sestav 
bočního kartáče u strojů vybavených dvojitými 
bočními kartáči. Boční zástěrky by se měly 
mírně dotýkat rovného povrchu podlahy.

Každý den kontrolujte, zda zástrčka není 
poškozená nebo opotřebovaná.



71S16  9045330  (11-2020)

 ÚDRŽBA  
   TĚSNĚNÍ KOŠE

Těsnění koše jsou umístěna okolo okraje 
otvoru mezi hlavním kartáčem a košem. Pokud 
je n?sypka v uzav?en? poloze, ko? spo??v? 
na t?sn?n?.

Po ka?d?ch 100 hodin?ch provozu 
zkontrolujte, zda nen? t?sn?n? po?kozeno 
nebo opot?ebov?no.

Stroje vybavené vysokým vyklápěním:

VAROVÁNÍ: Zdvižený koš může 
spadnout. Zajistěte koš pomocí 
podpěrky.

   PODTLAKOVÉ TĚSNĚNÍ

Podtlakové těsnění je umístěno za zásobníkem 
na nečistoty a utěsňuje kryt fi ltru zásobníku 
v uzavřené poloze.

Ka?d?ch 100 hodin provozu zkontrolujte, zda 
nen? t?sn?n? po?kozeno nebo opot?ebov?no.

  BOČNÍ ZÁSTĚRKY HEPA ODDÍLU ZAMETÁNÍ 
(POUZE STROJE VYBAVENÉ MOŽNOSTÍ 
FILTRAČNÍHO SYSTÉMU HEPA)

Boční zástěrky HEPA oddílu zametání se stroji 
vybavenými HEPA fi ltrací jsou umístěny na obou 
stranách oddílu hlavního kartáče. Boční zástěrky 
HEPA oddílu zametání by se měly mírně dotýkat 
rovného povrchu podlahy.

Ka?d? den kontrolujte po?kozen?, opot?eben? a 
spr?vn? nastaven? z?st?rek.

   ZÁSTĚRKY ODDÍLU KARTÁČE (POUZE 
STROJE VYBAVENÉ MOŽNOSTÍ 
FILTRAČNÍHO SYSTÉMU HEPA)

Zástěrky oddílu kartáče se stroji vybavenými 
HEPA fi ltrací jsou umístěny na obou stranách 
stroje v zadní části oddílu hlavního kartáče. 

Každý den kontrolujte, zda zástrčka není 
poškozená nebo opotřebovaná.
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   TĚSNĚNÍ DVÍŘEK HLAVNÍHO KARTÁČE 
(POUZE STROJE VYBAVENÉ MOŽNOSTÍ 
FILTRAČNÍHO SYSTÉMU HEPA)

Těsnění dvířek hlavního kartáče pro stroje 
vybavené fi ltrací HEPA jsou umístěna na horní a 
zadní straně obou dvířek hlavního kartáče.

Kontrolujte denně, zda těsnění nejsou 
opotřebovaná nebo poškozená.

 ŘEMENY

  HNACÍ ŘEMEN HLAVNÍHO KARTÁČE

PRO BEZPEČNOST: Před odchodem od 
zařízení nebo před jeho údržbou zastavte na 
rovné ploše, vypněte a vyjměte klíček.

Hnací řemen hlavního kartáče je umístěn na 
hlavě hlavního zametacího kartáče. Ka?d?ch 
100 hodin provozu zkontrolujte, zda nen? ?emen 
po?kozen nebo opot?ebov?n.

 KOLA

PRO BEZPEČNOST: Před odchodem od 
zařízení nebo před jeho údržbou zastavte na 
rovné ploše, vypněte a vyjměte klíček.

Zařízení má tři plná pryžová kola: jedno vpředu, 
dvě na zadní části zařízení. Po každých 500 
hodinách provozu zkontrolujte, zda nejsou 
pneumatiky poškozené nebo opotřebované.

 ÚDRŽBA PRODLOUŽENÍ VYSAVAČE 
(VOLITELNÉ)

 VĚTRÁK PRODLOUŽENÍ VYSAVAČE

PRO BEZPEČNOST: Před odchodem od 
zařízení nebo před jeho údržbou zastavte na 
rovné ploše, vypněte a vyjměte klíček.

Každých 50 hodin provozu zkontrolujte, zda není 
větrák prodloužení vysavače poškozen.
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   VÝMĚNA SÁČKU PRODLOUŽENÍ 
VYSAVAČE

Každých 50 hodin provozu zkontrolujte, zda 
není sáček prodloužení vysavače poškozen. 
Vyměňte sáček prodloužení vysavače, když 
prodloužení začne ztrácet energii, sáček je 
plný nebo pokud je sáček roztržený nebo 
poškozený.

PRO BEZPEČNOST: Před odchodem od 
zařízení nebo před jeho údržbou zastavte 
na rovné ploše, vypněte a vyjměte klíček.

1. Stiskněte uvolňovací západku, aby se mohl 
otevřít kryt pouzdra prodloužení vysavače.

2. Zvedněte kryt pouzdra prodloužení 
vysavače a otevřete jej pomocí podpěrné 
tyče.

3. Vyjměte sáček prodloužení vysavače z 
prostoru prodloužení vysavače.

4. Namontujte sáček prodloužení vysavače 
do prostoru prodloužení vysavače. Ujistěte 
se, že je sáček zcela nainstalován na sací 
trubici.

5. Uvolněte držák krytu prodloužení vysavače a 
zavřete a zajistěte kryt prostoru prodloužení 
vysavače.
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 TLAČENÍ, TAŽENÍ A PŘEPRAVA STROJE

  TLAČENÍ NEBO TAŽENÍ ZAŘÍZENÍ

PRO BEZPEČNOST: Netlačte ani netahejte 
zařízení, aniž by obsluha seděla na sedadle a 
ovládala zařízení.

Není-li zařízení provozuschopné, může být 
tlačeno zepředu nebo zezadu, ale taženo pouze 
zepředu.

Před tažením nebo tlačením stroje se musí 
parkovací brzda odblokovat. Chcete-li vyřadit 
brzdu, zasuňte hrot malého šroubováku mezi 
páku elektronické brzdy a náboj. Je-li parkovací 
brzda uvolněná, stroj se může volně pohybovat.

Stroj lze tlačit nebo táhnout pouze na velmi 
krátkou vzdálenost maximální rychlostí 3,2 km/
hod. Zařízení NENÍ určeno pro tlačení nebo 
tažení na dlouhou vzdálenost vysokou rychlostí.

UPOZORNĚNÍ! Netlačte ani netahejte stroj na 
dlouhou vzdálenost, neboť tak může dojít k 
poškození pohonného systému.

Jakmile stroj odtlačíte na místo, vyjměte 
šroubovák z prostoru mezi pákou elektronické 
brzdy a nábojem. NIKDY nepracujte se strojem, 
když je parkovací brzda odblokovaná.

PRO BEZPEČNOST: Nepracujte se strojem, 
když je vyřazená brzda.

  PŘEPRAVA ZAŘÍZENÍ

1. Zvedněte zametací hlavu.

2. Před nakládáním vyjměte zásobník (nízké 
vyklápění) nebo ho dostatečně zvedněte 
(vysoké vyklápění), abyste vyčistili podlahu. 
Stroj je možné naložit na plošinu se sklonem 
až 21,3 %.

3. Zaparkujte nákladní vůz nebo přívěs na 
rovném povrchu.

4. Přisuňte přední část stroje k nakládacímu 
okraji nákladního vozu nebo přívěsu.

POZNÁMKA: Schopnost stroje vyšplhat na 
plošinu je ovlivněna opotřebením pneumatik, 
povrchem plošiny, povětrnostními podmínkami 
a dalšími faktory. Vlečení smí provádět personál 
vyškolený o bezpečném nakládání stroje.

5. Nacouvejte se strojem na vozík nebo přívěs. 
Umístěte stroj tak, aby jeho hmotnost 
byla bezpečně rozložena, a aby mohl být 
bezpečně připoután k přívěsu nebo kamionu.

6. Otočte klíčem do polohy OFF (vypnuto).

7. Za každé kolo zasuňte překážku, aby 
nedošlo k valení stroje.

POZNÁMKA: M??e b?t nezbytn? p?ipevnit 
zaji??ovac? spony k podlaze n?kladn?ho vozidla 
nebo p??v?su.

PRO BEZPEČNOST: Při nakládání/vykládání 
stroje na/z nákladního vozidla nebo přívěsu 
zajistěte stroj pomocí upínacích pásů.
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8. Připojte upínací pásy k otvorům v zadní 

části rámu, přímo pod kolečky nárazníku 
umístěnými na obou stranách stroje, a 
připevněte je ke přívěsu nebo vozíku, aby 
se stroj nemohl pohybovat.

9. Připojte upínací pásy k přední části rámu 
stroje ve vybrání na obou stranách stroje 
přímo za každým předním kolem nárazníku 
a připevněte je k přívěsu nebo vozíku, 
abyste zabránili pohybu stroje.

Pokud je stroj vybaven volitelnými 
ochrannými lištami proti prachu, připojte 
upínací pásy k otvorům v držácích kol 
nárazníku umístěných na obou stranách 
stroje, aby byl stroj připevněn k vozíku nebo 
přívěsu.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že popruhy nevyvíjejí 
tlak na zadní část držáku zástěrky, když jsou 
upínací pásky utažené,

10. Ujistěte se, že jsou všechny upínací pásy 
řádně utažené a stroj je zcela zajištěn na 
přívěsu nebo vozíku.
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  ZDVIHÁNÍ ZAŘÍZENÍ

PRO BEZPEČNOST: Před odchodem od 
zařízení nebo před jeho údržbou zastavte na 
rovné ploše, vypněte a vyjměte klíček.

P?ed zdvih?n?m za??zen? vypr?zdn?te ko?.

Umístění zvedacích bodů na přední části všech 
zařízení.

Umístění zvedacích bodů na zadní části všech 
zařízení.

PRO BEZPEČNOST: Při servisu zařízení 
zablokujte kola, než jej začnete zdvihat. 
Používejte kladku nebo zdvihací plošinu o 
dostatečné nosnosti pro hmotnost zařízení. 
Stroj zdvihejte pouze na místě určeném pro 
tento účel. Podepřete zařízení zdvihacím 
stojanem.
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  POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ

Pro dlouhodobé skladování zařízení je nutné 
dodržet následující pokyny.

UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte zařízení na 
dešti, skladujte je ve vnitřních prostorách.

1. Stroj zaparkujte na chladn?m a such?m 
m?st?. Nevystavujte stroj dešti nebo 
sněhu. Skladujte uvnitř.

2. Před skladováním zařízení nabijte 
akumulátory, aby byla prodloužena jejich 
životnost. Olověné akumulátory dobíjejte 
jednou měsíčně. 

3. Před skladováním zařízení odpojte 
akumulátory.

4. Uložte zařízení do suché místnosti s čisticí 
hlavou ve zdvižené poloze.

POZNÁMKA: Skladujte zařízení v prostředí, 
kde se nevyskytují hlodavci a hmyz, aby 
nedošlo k jeho možnému poškození.
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    CELKOVÉ ROZMĚRY/OBJEMY ZAŘÍZENÍ

Položka Rozměry/kapacita
Délka 1815 mm (71 palců)
Šířka (tělo) 1168 mm
Šířka (tělo s volitelným kartáčem na levé straně) 1168 mm
Rozvor kol 1206 mm (47,5 palce)
Výška (bez chrániče hlavy) 1500 mm (59 palců)
Výška (s chráničem hlavy) 2095 mm
Výška (s vysokou výklopností) 1570 mm (61,8 palce)
Dráha 1030 mm (40,5 palce)
Délka hlavního kartáče (válcový) 810 mm (32 palců)
Průměr bočního kartáče (disk) 510 mm
Šířka čisticí dráhy (jeden boční kartáč) 1 170 mm
Šířka čisticí dráhy (dva boční kartáče) 1 520 mm
Objemov? kapacita ko?e 150 L (5,3 stopy3)
Hmotnostní kapacita zásobníku (vysokovýklopný) 159 kg (350 liber)
Hmotnostní kapacita zásobníku (nízkovýklopný) 91 kg (200 liber)
Max. výška vyklápění zásobníku (vysokovýklopný) 1572 mm (61,9 palce)
Minimální výška stropu pro vyklápění (vysokovýklopný) 2220 mm (87,4 palce)
Oblast prachového fi ltru (standardní) 9 m2 (97 stop2)
Plocha prachového fi ltru (HEPA) 4,6 m2 (50 stop2)
Hmotnost bez baterií (vysokovýklopný) 793 kg (1748 liber)
Hmotnost bez baterií (nízkovýklopný) 698 kg (1538 liber)
Hmotnost vysokého vyklápění (se standardními akumulátory) 975 kg (2150 liber)
Hmotnost nízkého vyklápění (se standardními akumulátory) 880 kg (1940 liber)
GVWR (vysokovýklopný) 1406 kg (3100 liber)
GVWR (nízkovýklopný) 1243 kg (2740 liber)
Stupeň ochrany IPX5

Hodnoty zjištěné podle EN 60335-2-72 Hodnota
Hladina akustického tlaku LpA 67 dB
Odchylka akustického tlaku KpA 3 db
Hladina akustického tlaku LWA + míra nejistoty KWA 91 dB + 2,98 dB
Vibrace – ruka-paže <2,5 m/s2

Vibrace – celé tělo <0,5 m/s2
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   PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Položka Hodnota
Šířka uličky k otáčení (bez bočního kartáče) 2140 mm (84 palců)
Rychlost jízdy (vpřed) 8,8 km/h (5,5 mph)
Rychlost jízdy s čištěním (vpřed) 8,8 km/h (5,5 mph)
Rychlost jízdy se zdviženým košem (vpřed) 2,4 km/h (1,5 mph)
Rychlost jízdy (vzad) 4,8 km/h
Maximální sklon nájezdové plošiny pro nakládku – prázdný 21,3 % / 12°
Maximální sklon nájezdové plošiny pro zametání 14,1 % / 8°
Maximální sklon nájezdové plošiny pro přepravu (celková hmotnost) 21,3 % / 12°
Maximální okolní teplota pro provoz zařízení 43 °C
Minimální teplota pro zametací funkce provozního stroje 0 °C

  POHON

Druh Množství Volty Ah Hmotnost
Olověné akumulátory 
(max. rozměry akumulátoru): 
28,8 palce / 731 mm Š 
x 19,9 palce / 506 mm D 
x 15,6 palce / 395 mm V

6 36 Rychlost 240 za 
20 hod

30 kg (67 liber)

6 36 Rychlost 360 za 
20 hod

44 kg (98 liber)

Lithium-iontový akumulátor balení 
po 2

36 110 / 4,1 kWh 51 kg (112 liber)

balení 
po 4

36 221 / 8,2 kWh 83 kg (183 liber)

balení 
po 6

36 331 / 12,2 kWh 114,5 kg (252,5 
libry)

Druh použití V DC kW (hp)
Elektrické motory hlavní zametací kartáč 36 0,75 (1,00)

Boční zametací kartáč 36 0,12 (0,16)

Sací ventilátor 36 0,60 (8,00)

Pohon 36 1,20 (1,60)

Prodloužený vysavač (doplněk) 36 0,71 (0,95)

Druh V DC A Hz Fáze V AC
Nabíječka (vestavěná) 36 25 50–60 1 100-240
Nabíječka (vestavěná) 36 33 50–60 1 100-240
Nabíječka (externí) 36 25 50–60 1 100-240
Nabíječka, lithium-iontový akumulátor 
(externí)

36 33 50–60 1 100-240

 KOLA

Pozice Druh Velikost
Přední (1) Svítí trvale Tloušťka 102 mm x vnější průměr 300 mm (tloušťka 4 

palce x vnější průměr 12 palců)
Zadní (2) Svítí trvale Tloušťka 102 mm x vnější průměr 300 mm (tloušťka 4 

palce x vnější průměr 12 palců)
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  ROZMĚRY STROJE - NÍZKOVÝKLOPNÝ

1815 mm  (71 in)

1500 mm
(59 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

Track
(at rear wheels)

1030 mm (40.5 in)

1168 mm
(46 in)

2095 mm
(82.5 in)

(Both High Dump 
and Low Dump)
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  ROZMĚRY STROJE - VYSOKOVÝKLOPNÝ

1815 mm  (71 in)

1570 mm
(61.8 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

Track
(at rear wheels)

1030 mm (40.5 in)

1168 mm
(46 in)
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NADŘÍZENÝ PŘÍSTUP

 OVLÁDACÍ PRVKY DOZORU

Pomocí ovládacích prvků dozoru upravte 
maximální rychlost přepravy i maximální rychlost 
zametání.

  VSTUPUJEME DO NADŘÍZENÉHO REŽIMU

1. Otočte klíčem do polohy OFF (vypnuto).

2. Stiskněte a podržte tlačítko Eco mode, držte 
tlačítko Eco mode stisknuté, otočte a držte 
klíč v zapnuté poloze. 

3. Držte tlačítko Eco mode stisknuté a klíč 
v zapnuté poloze, dokud nezačne rychle 
blikat kontrolka tlačítka pravého kartáče a 
kontrolka  tlačítka levého kartáče.

4. Uvolněte klíč a tlačítko Eco mode.

POZNÁMKA: Pohon je nefunkční, když je 
stroj v režimu dozoru. Pokračujte v provádění 
nezbytných změn, uložte změny a ukončete 
režim dozoru podle pokynů v následujících 
krocích k dokončení změn, nebo můžete otočit 
klíčový vypínač do vypnuté polohy a okamžitě 
opustit režim dozoru. Pokud režim dozoru 
opustíte otočením klíčového spínače do vypnuté 
polohy, nebudou uloženy žádné změny.

5. Podívejte se na kontrolku tlačítka Eco mode 
a kontrolky kartáčů na obou stranách. 
Kontrolka tlačítka Eco musí svítit (trvale, 
neblikat) a kontrolka tlačítka pravého 
bočního kartáče a kontrolka levého bočního 
kartáče musí pomalu blikat, což znamená, že 
je stroj v režimu dozoru. 
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NADŘÍZENÝ PŘÍSTUP
  ZMĚNA RYCHLOSTI STROJE

1. Vstupte do režimu dozoru. Viz PŘÍSTUP DO 
NADŘÍZENÉHO REŽIMU.

2. Podívejte se na kontrolky vybití akumulátoru. 
Aktuální rychlost stroje se zobrazuje pomocí 
blikajících kontrolek na indikátoru vybití 
akumulátoru.

Kontrolka bliká 
(kontrolky blikají)

Míle za hodinu (MPH)

1 kontrolka 1 MPH
2 kontrolky 2 MPH
3 kontrolky 3 MPH
4 kontrolky 4 MPH
5 kontrolek 5,5 MPH

3. Stisknutím tlačítka Eco mode přepínejte mezi 
nastavením maximální rychlosti zametání 
(kontrolka (kontrolky) akumulátoru bliká 
(blikají) pomalu) a nastavením maximální 
přepravní rychlosti (kontrolka (kontrolky) 
akumulátoru bliká (blikají) rychle).

4. Stisknutím tlačítka levého kartáče snížíte 
rychlost.

Stisknutím tlačítka pravého kartáče zvýšíte 
rychlost.

5. Stisknutím tlačítka Eco mode uložíte nové 
nastavení rychlosti. Změny nebudou uloženy, 
dokud nebude stisknuto tlačítko Eco mode.

6. Chcete-li ukončit režim dozoru, otočte klíč do 
vypnuté polohy.
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