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INTRODUKTION
Denne vejledning leveres med hver ny model. Den indeholder de nødvendige instruktioner i betjening og vedligeholdelse af maskinen.
Vejledningen bør gennemlæses og forstås
, før maskinen betjenes eller vedligeholdes.

Maskinen yder en fortrinlig service. Der opnås imidlertid de bedste resultater med et minimum af omkostninger, hvis:
• Maskinen betjenes med rimelig forsigtighed.
• Maskinen vedligeholdes regelmæssigt – i overensstemmelse med vejledningen.
• Maskinen vedligeholdes med reservedele, der er leveret af producenten, eller tilsvarende dele.
BESKYT
MILJØET
Bortskaf al emballage og
brugte maskindele som
batterier og væsker på en
sikker og miljøvenlig måde
i henhold til de lokale
bortskaffelsesdirektiver.
Husk altid at genbruge.

MASKINDATA
Udfyldes på installationstidspunktet til fremtidig
brug.
Modelnr. Serienr. Installationsdato -

BEREGNET ANVENDELSE
S16 er en industriel maskine, der er designet til både at feje ru og glatte, hårde overflader (beton, fliser, sten, syntetiske osv.) samt
tæppebelagte overflader (nylon, polyester og/eller uld af handelskvalitet). Den bruges typisk på skoler, kontorbygninger, konferencecentre,
lufthavne, varelagre, produktionsanlæg og butikscentre. Brug ikke denne maskine på jord, græs eller overflader med tæpper. Maskinen er
beregnet til indendørs og udendørs brug. Maskinen er ikke beregnet til brug på offentlige veje. Undgå at bruge maskinen til andre formål end de,
der er beskrevet i denne brugervejledning.

Tennant Company
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden−The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com
Specifikationer og reservedele kan ændres uden varsel.
Originale instruktioner, ophavsret © 2020 TENNANT Company, trykt i Holland.
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SIKKERHED
VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER –
GEM DISSE INSTRUKTIONER
De følgende symboler bruges i hele
vejledningen:
ADVARSEL: Advarer om farer og
risikabel betjening, der kan resultere i
alvorlige kvæstelser eller død.
FORSIGTIGHED: Advarer om risikabel
betjening, der kan resultere i mindre
eller moderat personskade.
SIKKERHEDSHENSYN: Angiver de
regler, der skal følges ved sikker
betjening af udstyret.
Følgende oplysninger angiver mulige
faresituationer for brugeren. Vær opmærksom
på, hvornår disse forhold er til stede. Find alle
sikkerhedsindretninger på maskinen. Rapportér
straks fejl og beskadigelser på maskinen.
ADVARSEL: Blysyrebatterier
udsender brintgas. Herved kan der
opstå eksplosion eller brand. Hold
gnister og åben ild på afstand. Hold
dækslerne åbne under opladningen.
ADVARSEL: Brændbare materialer
eller reaktive metaller kan forårsage
eksplosion eller brand. Undgå at
opsamle dem.
ADVARSEL: Hævet skidtkasse kan
falde ned. Fastgør støttearmen til
skidtkassen.
ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i støttearmen. Hold afstand til
skidtkassens løftearme.
ADVARSEL: Tungt objekt. Forkert løft
kan forårsage rygskade. Brug en hejs,
når den fjernes.
ADVARSEL: Elektrisk fare
− Frakobl batterikablerne og
ladestikket, før maskinen serviceres.
− Oplad ikke batterierne med
beskadiget netledning. Foretag ikke
ændringer af stikket.
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Hvis netledningen er beskadiget eller knækket,
skal den udskiftes af producenten eller dennes
servicetekniker eller en tilsvarende kvalificeret
person for at undgå ulykker.
Maskinen kan være udstyret med teknologi,
der automatisk kommunikerer over et cellulært
netværk. Hvis maskinen skal bruges, hvor
cellulær telefonanvendelse er begrænset på
grund af bekymringer om udstyrsinterferens,
bedes du kontakte en Tennant-repræsentant
for oplysninger om, hvordan du deaktiverer den
cellulære kommunikationsfunktion.
SIKKERHEDSHENSYN:
1. Betjen ikke maskinen:
- Uden fornøden træning og tilladelse.
- Uden at have læst og forstået
betjeningsvejledningen.
- Under indflydelse af alkohol eller
lægemidler.
- Under brug af mobiltelefon eller andre
typer elektronisk udstyr.
- Med mindre du er mentalt og fysisk i stand
til at følge maskininstruktionerne.
- Med deaktiveret bremse.
- Uden placerede filtre eller med tilstoppede
filtre.
- I støvede omgivelser uden sugepumpen
aktiveret.
- Hvis maskinen ikke er i korrekt
driftsmæssig stand.
- I områder med brændbare dampe/væsker
eller antændeligt støv.
- I områder, hvor der er for mørkt til, at
betjeningsknapperne kan ses, eller
maskinen kan betjenes, medmindre der er
tændt for arbejdslyset/forlygterne.
- På steder, hvor der er fare for nedfaldende
genstande, medmindre maskinen er
forsynet med sikkerhedsværn.
2. Før start af maskinen:
- Kontroller maskinen for væskelækager.
- Sørg for, at alle sikkerhedsindretninger er
på plads og fungerer korrekt.
- Kontroller, at bremser og styretøj fungerer
korrekt.
- Indstil sædet, og spænd sikkerhedsselen
(hvis monteret).
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3. Når du bruger maskinen:
- Brug kun maskinen som beskrevet i denne
vejledning.
- Brug bremserne til at stoppe maskinen.
- Sug ikke brændende eller rygende affald
såsom cigaretter, tændstikker eller varm
aske op.
- Kør langsomt på skrå og glatte overflader.
- Fej ikke på en rampehældning, der
overstiger 14,1 % / 8°. Transporter ikke
på en rampehældning, der overstiger 21,3
%/12°.
- Reducér hastigheden ved drejning.
- Hold alle legemsdele inde i førerkabinen,
når maskinen er i bevægelse.
- Vær altid opmærksom på dine omgivelser,
når du betjener maskinen.
- Vær forsigtig, når maskinen bakkes.
- Kør forsigtigt med maskinen, når tragten er
hævet (høj aflæsning).
- Sørg for, at der er tilstrækkelig plads, før
tragten hæves (høj aflæsning).
- Hæv ikke tragten, når maskinen står på en
hældning (høj aflæsning).
- V?r forsigtig ved t?mning af skidtkassen.
Tragten kan klare op til 91 kg (200 pund).
Forkert løft af tunge genstande kan
resultere i overanstrengelse af ryggen
eller andre personskader (lav aflæsning).
- Hold børn og uautoriserede personer væk
fra maskinen.
- Der må ikke transporteres passagerer på
nogen del af maskinen.
- Følg altid sikkerheds- og trafikreglerne.
- Rapportér straks fejl og beskadigelser på
maskinen.
4. Før maskinen forlades eller serviceres:
- Stands maskinen på en vandret overflade.
- Afbryd maskinen, og fjern nøglen.
5. Når maskinen serviceres:
- Alt arbejde skal foregå med tilstrækkeligt
lys og udsyn.
- Hold området godt udluftet.
- Undgå bevægelige dele. Undgå at bære
løst siddende tøj og smykker, og sæt langt
hår op.
- Blokér maskinens hjul, før den løftes med
donkraft.
- Løft kun maskinen med donkraft på de
steder, der er beregnet til det. Understøt
maskinen med støttebukke.
- Brug en hejs eller donkraft, der
understøtter maskinens vægt.
- Maskinen må ikke skubbes eller trækkes
uden en fører i førersædet til at styre
maskinen.
- Undlad at skubbe eller trække maskinen
på hældninger med bremsen deaktiveret.
- Brug et stykke karton til at lokalisere
lækager af hydraulikvæske under tryk.
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- Undlad at rengøre maskinen med trykluft
eller vandslanger i nærheden af elektriske
komponenter.
- Afbryd batteriforbindelserne og
ladeledningen, før der arbejdes på
maskinen.
- Træk ikke i batteriopladerledningen
for at frakoble den. Tag fat i stikket i
stikkontakten og træk.
- Brugen af ikke-kompatible batteriopladere
kan beskadige batteripakker og udgøre en
potentiel brandfare.
- Kontroller jævnligt ladeledningen for
beskadigelse.
- Tag ikke den eksterne opladers
jævnstrømledning ud af stikket på
maskinen, mens opladeren er aktiv. Der
kan opstå en lysbue. Hvis opladeren
skal afbrydes under opladningen, skal
netledningen først frakobles.
- Undgå kontakt med batterisyren.
- Hold alle metalobjekter væk fra batterierne.
- Brug et ikke-ledende
batteriafmonteringsværktøj.
- Brug en hejs eller lignende assistance ved
løftning af batterier.
- Installation af batteri skal udføres af faglært
personale.
- Følg stedets sikkerhedsvejledninger
angående batteriafmontering.
- Alle reparationer skal udføres af en
uddannet servicemekaniker.
- Maskinen må ikke modificeres.
- Brug reservedele, der er fremstillet af
Tennant, eller dele af tilsvarende kvalitet.
- Brug personlige værnemidler efter behov
og i det omfang, det er anbefalet i denne
vejledning.
Af sikkerhedshensyn: Brug høreværn.
Af sikkerhedshensyn: Brug
beskyttelseshandsker.
Af sikkerhedshensyn: Brug
øjenbeskyttelse.
Af sikkerhedshensyn: Brug
støvmaske.
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SIKKERHED
6. Når maskinen læsses af/på en lastvogn eller
trailer:
- Brug en rampe, lastvogn eller trailer, der
kan holde til maskinens vægt og fører.
- Tøm skidtkassen før læsning af maskinen.
- Kør ikke på en glat rampe.
- Vær forsigtig, når du kører på en rampe.
- Læs/los ikke maskiner på ramper, der
hælder mere end 21,3 %/12°.
- Afbryd maskinen, og fjern nøglen.
- Blokér maskinens dæk.
- Spænd maskinen fast til lastvognen eller
traileren.
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Følgende sikkerhedsmærkater er anbragt
på maskinen på de angivne steder. Udskift
beskadigede eller manglende mærkater
ADVARSELSMÆRKAT –
Løft, klempunkt. Hold
afstand til skidtkassens
løftearme.

SIKKERHEDSMÆRKAT – Kun
autoriseret servicetekniker.

1205722

1225590

Det sidder på dækslet til elektronikrummet
(bag føresædeskærmen).

Det sidder bag på
begge løftearme (kun
maskiner med høj
aflæsning).

ADVARSELSMÆRKAT – En hævet skidtkasse
kan falde ned. Fastgør støttearmen til
skidtkassen.

ADVARSELSMÆRKAT –
Roterende børste. Hold
hænderne på afstand.

1251176

Det sidder på siden af begge løftearme (kun
maskiner med høj aflæsning)
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Det sidder på siden af
børstepladen (kun ved
maskiner med ekstra
sidebørste).
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ADVARSELSMÆRKAT Batterierne udsender brintgas.
Herved kan der opstå
eksplosion eller brand. Hold
væk fra gnister og åben ild.
Hold dækslerne åbne under
opladningen.

SIKKERHEDSMÆRKAT – Kun autoriseret
servicetekniker.

1205722

Sidder på elpanelet.

1205563

Sidder under sædets
skærmplade.

ADVARSELSMÆRKAT - Elektrisk fare. Oplad ikke
batterier med en beskadiget ledning.

SIKKERHEDSMÆRKAT –
Læs vejledningen før
betjening af maskinen.

1204748

Sidder under sædets skærmplade.

1206682

Sidder på elpanelet.
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ADVARSELSMÆRKAT – Børsten kaster snavs. Stop
motoren, før tragten løftes.

1254722

Sidder bag på tragten (kun maskiner med lav
aflæsning)
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BETJENING
BETJENING
MASKINKOMPONENTER
D

E

G

F

H

C

B

A

I

J

K
P

L

M

O

A. Skidtkasse
B. Håndtag til tragten (kun ved lav
aflæsning)
C. Højre skærm
D. Bakkealarm/blinkende lampe (ekstra)
E. Førersæde
F. Rat
G. Højre kontrolpanel
H. Venstre kontrolpanel
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N
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

Venstre sidebørste (ekstraudstyr)
Højre sidebørste (ekstraudstyr)
Tragtstøtte (kun ved høj aflæsning)
Skidtkassefilter
Venstre skærm
Adgangsdør til hovedfejebørste
Hovedfejebørste
Styrepedaler
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BETJENING
KONTROLPANELER
C

E

D

B
H
F
A

G

J
K

M
L

N
O

I

S
U

F
R

Q

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Tændingsnøgle
Retningskontakt
Nødstopknap
Sugestangskontakt (ekstraudstyr)
Hævet tragt/lav kontakt (kun ved høj
aflæsning)
Tragt der rulles ud (kun ved høj
aflæsning)
Kontakt til køre-/advarselslys (ekstra)
Timetæller
Batteriindikatorlamper
Indikatorlamper for hovedbørstetryk
Knap til hovedbørstetryk
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P

L. Knap til sugepumpe
M. Indikatorlamper for sugepumpe (bag
rattet)
N. 1-trins-knap
O. Økoknap (økonomi)
P. Hornkontakt
Q. Knap til filterryster
R. Fejebørsteknap højre side
S. Sidefejebørsteknap venstre side
(ekstraudstyr)
T. Sikkerhedsknap til tragten (kun ved høj
aflæsning)
U. Indikatorlamper (slidte børster,
smart påfyldning ABW (automatisk
batterivanding) lav stand (ekstraudstyr),
HEPA-filter tilstoppet (ekstraudstyr) og
fejlindikatorer)
13

BETJENING
STYREPEDALER

A

B

C

A. Bremsepedal
B. Kørepedal
C. Pedal til brug ved stort affald
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BETJENING
SYMBOLDEFINITIONER
Disse symboler bruges på maskinen til at angive
kontrolfunktioner, displays og funktioner.
Til

Fra

Fejl-/advarselsindikator

Horn

Hovedbørsterne er slidte

Smart påfyldning ABW (automatisk
batterivanding) (ekstraudstyr)

HEPA (High Efficiency
Particulate Arrestance)

Øko (økonomitilstand)

1-trins

Nødstop

Kørelys/havariblink

Filterryster

Venstre sidebørste
(ekstraudstyr)

Advarselslys

Højre sidebørste

Kredsløbsafbryder

Sugepumpe

Løftepunkt

Hæv skidtkassen

Batteriopladning

Sænk skidtkassen

Vakuumstang (ekstra)

Rul tragten ud

Tragtsikkerhed

Rul tragten ind

Fremad/bak
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BETJENING
ISÆTNING AF BATTERIER

3. Fjern beslaget bag på batterirummet.

OVERFYLDTE/TILLUKKEDE
BLYSYREBATTERIER
ADVARSEL: Risiko for brand eller
eksplosion. Batterier udsender
brintgas. Hold gnister og ?ben ild p?
afstand. Hold batterirummet ?bent
under opladning.
SIKKERHEDSHENSYN: Når maskinen
serviceres: Hold alle metalobjekter væk
fra batterierne. Brug et ikke-ledende
batteriafmonteringsværktøj. Brug en
hejs eller lignende assistance ved
løftning af batterier. Installation af batteri
skal udføres af faglært personale. Følg
stedets sikkerhedsvejledninger angående
batteriafmontering.

4. Anbring med passende hjælp forsigtigt
batterierne i batterirummet, og placér
batteripolerne som vist. Indsæt
skumafstandsstykkerne langs batterierne
som vist, hvis du installerer de små batterier.

BATTERISPECIFIKATIONER
Seks 6-volt serieforbundne blysyrebatterier.
Maksimale batteridimensioner: 28,8 tommer/731
mm B
x 19,9 tommer/506 mm L x 15,6 tommer/395
mm H.
1. Parkér maskinen på en plan overflade, og
fjern nøglen.
2. Åbn batterirummet ved at løfte topdækslet
op, og lås støttearmen.

5. Ved brug af de medfølgende
batteridækselsko skal du slutte kablerne til
batteridækslerne, RØD TIL POSITIV (+) &
SORT TIL NEGATIV (-).
VIGTIGT: Sørg for, at indstillingen af
opladeren er korrekt for batteritypen før
opladning.
6. Sæt beslaget bag på batterirummet igen.
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BETJENING
BETJENING AF KONTROLFUNKTIONER
BATTERILADEINDIKATOR
Batteriafladningsindikatoren viser batteriernes
opladningsniveau, mens maskinen er i drift.

INDIKATOR FOR SLIDT BØRSTE
Indikatoren for slidt børste blinker, når
hovedbørstens motor registrerer, at
hovedbørsten er slidt. For at opnå bedste
fejeydelse anbefales det, at hovedfejebørsten
altid erstattes så snart, indikatoren for slidt
børste blinker. Indikatoren for slidt børste vil til
sidst lyse konstant, hvis hovedfejebørsten ikke
udskiftes, når indikatoren blinker. Fejeydelsen
bliver ringere og ringere. Se UDSKIFTNING
AF HOVEDFEJEBØRSTE i afsnittet
VEDLIGEHOLDELSE for instruktioner om,
hvordan du skifter hovedfejebørsten.

Når batterierne er helt opladede, er alle fem
indikatorlamper tændt. Genoplad batterierne,
når der kun er én indikatorlampe tændt. Lad
ikke batterierne aflade til under 20 % (sidste
indikator).
BEMÆRK: Aflæsningen af batteriladeindikatoren
er ikke nøjagtig, når maskinen lige er tændt.
Betjen maskinen i nogle få minutter, før
batteriernes ladeniveau aflæses.

SMART PÅFYLDNING ABW (AUTOMATISK
BATTERIVANDINGSINDIKATOR)
(EKSTRAUDSTYR)
Indikatoren for Smart påfyldning ABW lyser,
når der ikke er nok vand i tanken til at fylde
batterierne. Alle fejefunktioner stopper og
virker ikke længere, hvis maskinen har
kørt i 10 timer, efter lampen er tændt. Se
SMART PÅFYLDNING ABW (AUTOMATISK
BATTERIVANDINGSSYSTEM) i afsnittet
VEDLIGEHOLDELSE for instruktioner om,
hvordan tanken fyldes.
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BETJENING
INDIKATOR HEPA(HIGH EFFICIENCY
PARTICULATE ARRESTANCE)
(KUN MASKINER MED HEPAFILTRERINGSSYSTEM)

TIMETÆLLER
Timetælleren registrerer de timer, hvor maskinen
er i drift. Brug disse oplysninger til at fastlægge
maskinens serviceintervaller.

HEPA-indikatoren lyser, når HEPA-filteret
skal skiftes pga. blokering, der forhindrer luft
fra at komme igennem filteret. For bedste
fejeydelse skal HEPA-filteret altid skiftes,
så snart som muligt når HEPA-indikatoren
lyser. Se FJERNELSE/UDSKIFTNING
AF TRAGTSTØVFILTER i afsnittet
VEDLIGEHOLDELSE for instruktioner til
udskiftning af HEPA-filter.

1-TRINS-knap

FEJLINDIKATOR
Fejlindikatoren lyser, når der registreres
en fejlkode. Se FEJL-/ALARMKODER OG
-INDIKATORER for yderligere oplysninger om
fejlkoder.
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Tryk på 1-TRINS-knappen for at aktivere alle de
valgte fejefunktioner. Inden 1-TRINS-knappen
aktiveres, vil lamperne over alle de valgte
fejefunktioner lyse, men de valgte funktioner vil
være midlertidigt stoppede, indtil der igen trykkes
på 1-TRINS-knappen. Tryk på 1-TRINS-knappen
igen, når du er færdig med rengøringen, så du
stopper alle fejefunktioner.
Indikatorlampen på knappen vil lyse, når
1-TRINS-knappen aktiveres.
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BETJENING
TRAGTENS SIKKERHEDSKNAP
Tragtens sikkerhedsknap skal trykkes og holdes
nede, mens tragten hæves eller sænkes.
Kontakten til at hæve/sænke tragten fungerer
ikke, hvis tragtens sikkerhedsknap ikke er
trykket ned. Tragten stopper, hvis tragtens
sikkerhedsknap slippes, når tragten er i gang
med at hæve eller sænke.

KNAPPER TIL HØJRE OG VENSTRE
SIDEBØRSTE
Aktivér den venstre sidebørste (ekstraudstyr):
Tryk på venstre sidebørsteknap. Indikatorlampen
tændes.
Deaktivér højre sidebørste: Tryk på højre
sidebørsteknap. Indikatorlampen slukkes.

KNAP TIL SUGEPUMPE

Aktivér venstre sidebørste: Tryk på venstre
sidebørsteknap. Indikatorlampen tændes.

Slå sugepumpe til: Tryk på knappen til
fejesugepumpen. Den nederste lampe lyser.

Deaktivér venstre sidebørste: Tryk på venstre
sidebørsteknap. Indikatorlampen slukkes.

Indstil sugepumpen til højeste indstilling: Tryk på
knappen til fejesugepumpen igen. Den øvre og
nedre indikatorlampe lyser.
Deaktivér sugepumpen: Tryk på knappen til
fejesugepumpen. Begge indikatorlamper er
slukket.

BEMÆRK: Sidebørsten/sidebørsterne kan ikke
køre uafhængigt af hovedbørsten. Hovedbørsten
aktiveres også med sidebørsten, når der trykkes
på 1-TRINS-knappen.

S16 9045332 (11-2020)
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BETJENING
KNAPPEN ØKOTILSTAND (ØKONOMI)

KNAP TIL FILTERRYSTER

Brug knappen Øko (økotilstand) for at forlænge
maskinens driftstid. Ved Økotilstand sænkes
al spænding til motorerne, hvilket forlænger
maskinen driftstid og sænker lydniveauet.

Tryk på knappen til filterrysteren. Filterrysteren
kører i ca. 30 sekunder.

Aktivér Økotilstand: Tryk på knappen Økotilstand
for at aktivere den (laveste pumpehastighed og
laveste børstetryk). Økoindikatorlampen tændes.
Deaktivér Økotilstand: Tryk på knappen
Økotilstand , så vender maskinen tilbage til de
forrige indstillinger. Indikatorlampen slukkes.

Knappen til filterrysteren lyser, mens
filterrysteren kører. Tryk på knappen til
filterrysteren igen, hvis det er nødvendigt at
stoppe filterrysteren.
BEMÆRK: Hvis tragten tilstoppes, mens
maskinen fejer, blinker lampen til filterrysteren
langsomt, så du ved, at filteret skal rystes.

BEMÆRK: Sugepumpen kan deaktiveres, når
maskinen er i Økotilstand, men maskinen kan
ikke gå ud af Økotilstand, hvis børstetrykket
ændres.

BEMÆRK: Hvis maskinen fejer konstant i
30 minutter eller længere, vil filterrysteren
automatisk ryste filteret, når der trykkes på
1-TRINS-knappen for at slukke for fejesystemet.
BEMÆRK: Filterrysteren virker ikke, hvis tragten
er hævet. Tragten skal være helt nede, for at
filterrysteren fungerer.
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BETJENING
NØDSTOPKNAP

RETNINGSKONTAKT

Nødstopknappen standser omgående maskinen.

Brug retningskontakten til at vælge enten
forlæns eller baglæns kørsel. Tryk på
kørepedalen for at bevæge maskinen.

BEMÆRK: Rattet skal drejes enten helt til højre
eller helt til venstre, hvis maskinen stoppes på
en hældning.
Afbryd strømmen til maskinen: Tryk på
nødstopknappen.
Genstart strømmen til maskinen: Drej
nødstopknappen til højre for at frigøre den.
Drej tændingsnøglen til positionen OFF, og drej
derefter nøglen helt rundt med uret, og slip den i
positionen ON.

BEMÆRK: Der høres en alarm, når
retningskontakten står på baglæns.
BEMÆRK: Kun maskiner udstyret med ekstra
blinkende lampe/bakkealarm: Ekstra bakkelys
og -alarm vil kun fungere, når maskinen kører
baglæns.
KONTAKT TIL KØRE-/ADVARSELSLYS
(EKSTRA)
Brug kun knappen i nødstilfælde. Den er ikke
beregnet til rutinemæssig slukning af maskinen.

Køre-/advarselslys tændt: Tryk øverst på
kontakten til køre-/advarselslyset.
Advarselslys tændt: Skub kontakten til køre-/
advarselslys til midterpositionen.
Alle lamper slukket: Tryk nederst på kontakten til
køre-/advarselslyset.

S16 9045332 (11-2020)
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BETJENING
KØREPEDAL

FØRERSÆDE

Tryk på kørepedalen for at bevæge maskinen.

Grebet til justering frem og tilbage justerer
sædets stilling.

BREMSEPEDAL
Tryk på bremsepedalen for at stoppe maskinen.

SIKKERHEDSSELER (kun til Deluxe-sæde)

BEMÆRK: Rattet skal drejes enten helt til højre
eller helt til venstre, hvis maskinen stoppes på
en hældning.

SIKKERHEDSHENSYN: Før du starter
maskinen, skal du indstille sædet og spænde
sikkerhedsselen.

PEDALKLAPFÆLDE TIL BRUG VED STORT
AFFALD
Pedalklapfælden til brug ved stort affald åbner
klapfælden foran hovedfejebørsten.
?bn: Tryk på pedalen ved fejning af stort affald.
Klappen foran hovedfejeb?rsten ?bnes.
Luk: Slip pedalen, hvorefter klappen lukkes, og
det store affald fejes ned i tragten.
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BETJENING
SÆDESTØTTE
Sædestøtten holder sædet oppe, så der er
adgang til batterierne.
Sædestøtten aktiveres ved at løfte sædet helt
op, så stiften glider ind i det nederste hak på
sædestøtten

Kun maskiner med luksussæde: Træk i, og hold
førersædets udløserhåndtag fremad for at låse
sædet op, før det løftes åbent.

S16 9045332 (11-2020)
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BETJENING
MASKINENS FUNKTION

OPLYSNINGER OM BØRSTER
De bedste resultater opnås, når den rigtige type
børster anvendes til rengøring. Nedenfor findes
en liste med børster, og her vises også, hvilke
anvendelser de er bedst egnede til.
BEMÆRK: Mængden og typen af snavset spiller
en vigtig rolle for, hvilken type børster, der skal
anvendes. Kontakt en Tennant-repræsentant
angående bestemte anbefalinger.
Polypropylen-sandskråhovedbørste –
Anbefales til kraftig ophobning af sand og andre
fine partikler.

1-TRINS-knappen gør det muligt at påbegynde
fejning øjeblikkeligt med anvendelse af alle
fejefunktionerne.
Når fejefunktionen er aktiv, fejer sidebørsterne
skidt ind på banen ved hovedfejebørsten.
Hovedfejebørsten fejer affald fra gulvet ind i
skidtkassen. Sugepumpen trækker støv gennem
filtersystemet.
Maskinen har også et HEPA-filtreringssystem
til tørfejning (ekstraudstyr), så det fine støv
opsamles.
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Polypropylen-vindueshovedbørste –
Anbefales til let affald, især på glatte gulve.
Polypropylen-hovedbørste med 6-dobbelte
rækker – Anbefales til almindelig fejning.
Polypropylen- og trådhovedbørste med
6-dobbelte rækker – Anbefales til almindelig
fejning og let knust affald.
Hovedbørste af naturlige fibre med 8
enkeltrækker – Anbefales til gulvtæpper og
kunstige overflader.
Polypropylen-børste – Til almindelige formål til
at fjerne lettere sammenpresset snavs uden at
ridse højglanspolerede gulve.
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BETJENING
UNDER BETJENING AF MASKINEN

TJEKLISTE FØR DRIFT

Saml stort affald op, f?r fejningen p?begyndes.
Saml tråde, snore, store stykker træ eller
lignende op, da dette kan blive viklet eller filtret
omkring skrubbebørsterne.

Udfør følgende trin før betjening af maskinen:

Kør i en så lige bane som muligt. Undgå at støde
ind i stolper og at skrabe fejemaskinens sider.
Overlap fejebanerne med flere cm (nogle få
tommer). For at undgå at ødelægge overflader
med tæpper skal rattet ikke drejes fra side til
side, mens maskinen står stille.
Drej ikke rattet for skarpt, når maskinen er i
bevægelse. Maskinen er meget følsom over
for bevægelser af rattet. Undgå pludselige
drejninger, undtagen i nødsituationer.
Justér maskinens hastighed og børstetrykket
efter behov under fejning. Brug det børstetryk,
der passer til de områder, der fejes.
Hvis der observeres dårlig rengøring, stoppes
rengøringen, og der henvises til FEJLFINDING
PÅ MASKINEN i denne vejledning.
Udfør den daglige vedligeholdelse efter hver
brug (se MASKINVEDLIGEHOLDELSE i denne
vejledning).
Kør langsomt med maskinen på hældende
flader. Brug bremsen til at kontrollere maskinens
hastighed ned ad en hældning. Fej med
maskinen op ad hældninger i stedet for ned ad
hældninger.
BEMÆRK: Rattet skal drejes enten helt til højre
eller helt til venstre, hvis maskinen stoppes på
en hældning.
SIKKERHEDSHENSYN: Kør langsomt på skrå
og glatte overflader.
Undlad at bruge maskinen på områder, hvor
temperaturen er over 43 °C. Undlad at bruge
fejefunktionerne på områder hvor temperaturen
er under frysepunktet 0° C (32° F).

 Kontrollér for væskelækage (kun ved
maskiner med batterivandingssystem og/
eller høj aflæsning).
 Kontrollér det hydrauliske væskeniveau (kun
ved høj aflæsning).
 Kontroller skidtkassestøvfiltrets tilstand og
tætninger.
 Rengør skidtkassen og affaldssien.
 Kontrollér alle hovedbørsterummets skørter
for beskadigelse og slid.
 Kontrollér hovedbørste for slitage
og beskadigelse. Fjern snore, tråde
eller lignende, der er viklet omkring
hovedbørsten.
 Kontrollér sidebørsten for slitage og
beskadigelse. Kontrollér for snore, tråde
eller lignende, der er viklet omkring børsten/
børsterne.
 Kun ved maskiner med sidebørsteskørter:
Kontrollér alle børsteskørterne for
beskadigelse og slitage.
 Kontrollér tragtens skørter og tætninger for
beskadigelse og slitage.
 Bekræft, at indgangsfiltret til sugepumpen er
rent.
 Tjek hornet, forlygterne, baglygterne,
sikkerhedslyset og bakalarmen (hvis
udstyret hermed).
 Kontroller, at bremser og styretøj fungerer
korrekt.
 Kontroller dækkene for beskadigelse.
 Se i serviceoptegnelserne angående
vedligeholdelsesbehov.

SIKKERHEDSHENSYN: Fej ikke på en
rampehældning, der overstiger 14,1% / 8°.
Transporter ikke på en rampehældning, der
overstiger21,3 %/12° .
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BETJENING
AKTIVERING AF MASKINEN

BØRSTETRYK

SIKKERHEDSHENSYN: Før du starter
maskinen, skal du indstille sædet og spænde
sikkerhedsselen (hvis monteret).

Under normale fejeforhold og ved fejning af
tæpper, skal børstetrykket indstilles til den
laveste indstilling. Under meget snavsede
forhold kan børstetrykket indstilles til en højere
indstilling. Hastigheden og gulvets tilstand
bestemmer rengøringsydelsen. Hvis børsterne
er slidte, kan det være nødvendigt at forøge
børstetrykket. Maskinen går som standard
tilbage til den sidst anvendte indstilling, når den
tændes eller slukkes.

1. Sæt dig i førersædet.
2. Aktivér tændingsnøglen.
BEMÆRK: Hvis maskinen lige er blevet slukket,
skal du vente i fem sekunder inden genstart, så
softwaren kan genstarte helt.

INDSTILLING AF HOVEDBØRSTETRYK
Mens 1-TRINS-knappen er aktiveret, skal
du trykke på knappen til hovedbørstetryk
til både at øge eller mindske børstetrykket.
Indikatorlamperne for børstetryk viser den
aktuelle børstetrykindstilling.

3. Tænd lamperne (hvis udstyret hermed).
4. Placer retningskontakten i den ønskede
køreretning.
5. Tryk på kørepedalen for at bevæge
maskinen.
BEMÆRK: Maskinen kører ikke, medmindre
føreren sidder i førersædet.
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BEMÆRK: For at undgå at ødelægge overflader
med tæpper skal du altid indstille børstetrykket
på laveste niveau ved sådanne opgaver.
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BETJENING
FEJNING
SIKKERHEDSHENSYN: Betjen ikke maskinen
medmindre betjeningsvejledningen er læst
og forstået.
1. Aktivér tændingsnøglen.

5. Justér børstetrykket, så det passer til
det område, der rengøres, hvis det er
nødvendigt.
BEMÆRK: For at undgå at ødelægge overflader
med tæpper skal du altid indstille børstetrykket
på laveste niveau ved sådanne opgaver.

2. Ved Økotilstand: Tryk på knappen
Økotilstand for at betjene maskinen i
Økotilstand. Børstetrykket og sugepumpen
sænkes til laveste niveau.

6. Sæt retningskontakten i stillingen Fremad.

3. Tryk på 1-trinsknappen. Lyset i knappen
tændes. Alle de forudindstillede
fejefunktioner tændes.

7. Tryk på kørepedalen for at påbegynde
fejning.
ADVARSEL: Brændbare materialer
eller reaktive metaller kan forårsage
eksplosion eller brand. Undgå at
opsamle dem.
4. Aktivér de nødvendige fejefunktioner til at
rengøre området, hvis det er nødvendigt.
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SIKKERHEDSHENSYN: Kør langsomt på skrå
og glatte overflader.
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BETJENING
8. Tryk på pedalen til brug ved stort affald for at
hæve klapskørtet til stort affald.

BEMÆRK: Hvis maskinen fejer konstant i
30 minutter eller længere, vil filterrysteren
automatisk ryste filteret, når der trykkes på
1-TRINS-knappen for at slukke for fejesystemet.
BEMÆRK: Hvis der er opstået en fejl, eller
der vises en advarsel under maskindrift, skal
maskinen stoppes; vi henviser til afsnittet FEJL/
ADVARSLER i denne vejledning for en forklaring
af årsag og udbedrende handling.
12. Tøm tragten ved slutningen af hver vagt
eller efter behov. Se afsnittet TØMNING AF
TRAGTEN i denne vejledning.

9. Slip pedalen til brug ved stort affald for at
sænke klapskørtet til stort affald, så der
fanges mere affald bag skørtet. Større affald
kan derefter fejes ned i tragten.

STOP FEJNING
1. Mens maskinen stadig er i bevægelse,
trykkes på 1-trinsknappen for at stoppe
rengøringen.
BEMÆRK: Hvis maskinen fejer konstant i
30 minutter eller længere, vil filterrysteren
automatisk ryste filteret, når der trykkes på
1-TRINS-knappen for at slukke for fejesystemet.

10. Når du er færdig, slippesretningspedalen.
Tryk så på bremsepedalen for at stoppe
maskinen.
11. Tryk på 1-TRINS-knappen for at stoppe
fejningen. Lampen ved siden af knappen
slukkes, og fejefunktionerne stopper efter
kort tid.

2. Slip kørepedalen, og tryk på bremsepedalen
for at stoppe maskinen.
3. Tryk på knappen filterryster for at fjerne støv
og affald fra filteret.

4. Tøm tragten ved slutningen af hver vagt
eller efter behov. Se afsnittet TØMNING AF
TRAGTEN i denne vejledning.
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BETJENING
TØMNING AF SKIDTKASSEN
TØMNING AF TRAGTEN (MASKINER MED
HØJ AFLÆSNING)
1. Kør maskinen til en affaldsplads eller
affaldscontainer.
2. Tryk på knappen til filterrysteren.
Filterrysteren kører i ca. 30 sekunder.
Indikatorlampen lyser, mens filterrysteren
kører. Tryk på knappen til filterrysteren
igen, hvis det er nødvendigt at stoppe
filterrysteren.

5. Bak langsomt maskinen op til
affaldscontaineren. Anbring skidtkassen over
affaldscontaineren.
6. Tryk, og hold tragtens sikkerhedsknap
og den nederste del af tragtens hæve-/
sænkekontakt for at sænke tragten ned i
affaldscontaineren for at begrænse støvet.
SIKKERHEDSHENSYN: Kør forsigtigt, når
du bakker med maskinen. Kør forsigtigt med
maskinen, når skidtkassen er hævet.

3. Sluk for alle rengøringsfunktioner, inden du
hæver skidtkassen.

7. Tryk og hold det øverste af rullekontakten til
skidtkassen nede for at tømme indholdet ud
af skidtkassen. Tragtens rullekontakt blinker,
når tragten rulles ud.

4. Når filterrysteren stopper, skal du trykke
og holde tragtens sikkerhedsknap og den
øverste del af tragtens hæve-/sænkekontakt
for at hæve tragten. Slip knappen og
kontakten, når tragten har den ønskede
højde. Tragtens rullekontaktlamper lyser,
når tragten er hævet nok til sikkert at kunne
tømme indholdet
SIKKERHEDSHENSYN: Sørg for, at der er
tilstrækkelig plads, før skidtkassen hæves.
Hæv ikke skidtkassen, når maskinen står på
en hældning.
BEMÆRK: Vær opmærksom på, at den mindste
loftshøjde til at hæve tragten er 2.220 mm (87,4
tommer).
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BETJENING
8. Tryk og hold det nederste af rullekontakten
til skidtkassen for at returnere skidtkassen til
den opretstående position.

BEMÆRK: Hvis tragten ikke er helt rullet ind,
før den sænkes, stopper tragten sænkningen og
ruller helt ud, inden den fortsætter, til den er helt
sænket.

9. Tryk, og hold tragtens sikkerhedsknap
og den øverste del af tragtens hæve-/
sænkekontakt for at hæve tragten nok til at
fjerne den øverste del af affaldscontaineren.
10. Bak langsomt maskinen væk fra
affaldspladsen eller affaldscontaineren.
11. Stop maskinen, tryk, og hold tragtens
sikkerhedsknap og den nederste del af
tragtens hæve-/sænkekontakt, indtil tragten
er helt sænket.
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BETJENING
TØMNING AF TRAGTEN (MASKINER MED
LAV AFLÆSNING)
1. Kør maskinen til en affaldsplads eller
affaldscontainer.

6. Justér VarioHeight-tragtens håndtag til den
ønskede position, og sæt begge stifter i
håndtaget igen for at sikre det i den hævede
position.

2. Tryk på filterrysteknappen for at ryste
affald ud af filteret. Tryk på toppen af
filterrysterkontakten igen, hvis det er
nødvendigt at stoppe filterrysteren.

7. Klem begge håndtag på tragtholderen
sammen, og løft tragtholderens lås af
stiften. Gentag for at slippe tragtholderens
håndtagslås, der sidder på den anden side
af tragten.
3. Deaktivér alle rengøringsfunktioner.
4. Deaktivér tændingsnøglen.

BEMÆRK: Brug tragthåndtaget til at skubbe
tragten ind i maskinen, hvis den er fuld, hvis det
er nødvendigt.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret
sted, sluk for maskinen, og fjern nøglen, før
maskinen forlades eller serviceres.
5. Fjern begge stifter fra tragtens håndtag.

8. Træk i tragthåndtaget for at rulle tragten ud
af maskinen.
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BETJENING
9. Rul tragten hen til affaldscontaineren, og vip
den, så indholdet falder ud.
SIKKERHEDSHENSYN: Pas på, hvis du
tømmer tragten, mens maskinen er i brug.
Tragten kan klare op til 91 kg (200 pund).
Forkert l?ft af tunge genstande kan resultere
i overanstrengelse af ryggen eller andre
personskader.
10. Kun ved maskiner med aftagelige
tragtskraldespande: Løft skraldespandende
af tragten, og tøm dem. Sæt
skraldespandende tilbage på tragten.

11. Når tragten er tømt, rulles den tilbage i
maskinen, indtil holderens håndtag låser
tragten fast til maskinen.
12. Sænk tragtens håndtag til den laveste
position.
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BETJENING
FASTGØRELSE AF TRAGTENS STØTTEARM
(MASKINER MED HØJ AFLÆSNING)

FRIGØRELSE AF TRAGTENS STØTTEARM
(MASKINER MED HØJ AFLÆSNING)

1. Start maskinen.

1. Løft tragtens støttearm fra toppen af
løftecylinderen, og sænk tragtens støttearm
mod siden på tragtens løftecylinder.

SIKKERHEDSHENSYN: Når maskinen startes,
holdes foden på bremsen.
2. Hæv skidtkassen helt.
ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i støttearmen. Hold afstand til
skidtkassens løftearme.
SIKKERHEDSHENSYN: Sørg for, at der er
tilstrækkelig plads, før skidtkassen hæves.
Hæv ikke skidtkassen, når maskinen står på
en hældning.
BEMÆRK: Vær opmærksom på, at den mindste
loftshøjde til at hæve tragten er 2.220 mm (87,4
tommer).
3. Deaktivér tændingsnøglen.
4. Fjern den venstre skærm fra maskinen, eller
træk toppen af den venstre skærm væk
fra maskinen, så der er plads til tragtens
støttearm.

SIKKERHEDSHENSYN: Hold foden på
bremsen og retningspedalen i neutral, når
maskinen startes.
2. Geninstallér den venstre skærm på
maskinen.
3. Aktivér tændingsnøglen.
4. Sænk skidtkassen helt.
ADVARSEL: Her kan du komme i
klemme i støttearmen. Hold afstand til
skidtkassens løftearme.

5. Løft tragtens støttearm op på toppen af
tragtens løftecylinder.

ADVARSEL: Hævet skidtkasse kan
falde ned. Fastgør støttearmen til
skidtkassen.
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BETJENING
DEAKTIVERING AF MASKINEN
1. Fjern foden fra kørepedalen.
2. Tryk på 1-trinsknappen for at stoppe
fejningen.

Alle skærme, overdækninger og sædet skal
være væk eller lukket og sidde sikkert på plads,
før der bruges vand til at rengøre maskinen.
Tragtens støvfilter eller HEPA-filter må ikke blive
vådt.

3. Tryk på bremsepedalen for at stoppe
maskinen.
4. Deaktivér tændingsnøglen, og fjern nøglen.
SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret
sted, sluk for maskinen, og fjern nøglen, før
maskinen forlades eller serviceres.

RENGØRING AF MASKINEN
Maskinen kan rengøres udvendigt med en
vandspray med lavt vandtryk (vandslange).
Du må ikke rengøre maskinen med en
højtryksrenser eller en vandspray med højt
vandtryk.
SIKKERHEDSHENSYN: Undlad at rengøre
maskinen med trykluft eller vandslanger i
nærheden af elektriske komponenter under
service af maskinen.
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BETJENING
FEJL-/ADVARSELSKODER OG
-INDIKATORER
FEJL-/ADVARSELSINDIKATORKODER
Når maskinen eller batteriopladeren registrerer
en fejl, så vil serviceindikatoren og en række
LED-lamper blinke.

Sluk maskinen, og fjern derefter årsagen
til fejlen/advarslen for at nulstille fejl-/
advarselsindikatorerne. Fejlen/advarslen
nulstilles, når maskinen aktiveres igen.
Vi henviser til tabellen for fejl-/
advarselsindikatoren for at finde årsagen til og
afhjælpe fejlen/advarslen.
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BETJENING
MASKINENS SERVICEINDIKATORKODER
LED-fejlkode
☼ = blinker

Fejlkode

Årsag(er)

Afhjælpning

☼☼☼☼☼

0xFFF0

Nødstopknappen er aktiveret

Slip nødstopknappen, og genstart
maskinen for at fjerne fejlen

☼☼●☼●

0x0B06

Advarsel for tom batterivandingstanken

Fyld den automatiske
batterivandingstank.

●●●●☼

0x07A1

Skidtkassebrand

Sluk for maskinen. Sluk ilden.
Tilkald nødhjælpspersonale, hvis det
er nødvendigt.
Note: Der høres horn, når denne fejl
opstår. Tryk på hornknappen for at
stoppe lyden.

●☼☼●●

0x0F101

Advarsel om ingen strøm på oplader

Sørg for, at opladeren er sluttet til
batterierne.

●●☼☼☼

0x0F102

Advarsel for overophedet oplader.

Kør maskinen til et godt ventileret
område, når den skal oplades

☼●●☼☼

0x0133

Fejl: Overstrøm i hovedfejemotor

0x0134

Fejl: Overstrøm i hovedfejemotor-DP

0x0135

Fejl: Overstrøm i hovedfejemotor-SW

0x0153

Fejl: Overstrøm i højre fejemotor

Kontrollér børste/børstemotor for
blokeringer. Fjern affaldet
Kontakt en kvalificeret Tennantservicerepræsentant, hvis problemet
bliver ved.

0x0154

Fejl: Overstrøm i højre fejemotor-DP

0x0155

Fejl: Overstrøm i højre fejemotor-SW

0x0163

Fejl: Overstrøm i venstre fejemotor

0x0164

Fejl: Overstrøm i venstre fejemotor-DP

0x0165

Fejl: Overstrøm i venstre fejemotor-SW

0x0173

Fejl: Overstrøm i filter-/rystemotor

0x0174

Fejl: Overstrøm 1 i filter-/rystemotor

0x0175

Fejl: Overstrøm 2 i filter-/rystemotor

0x0238

Hovedfejeaktuatoren sat ud

0x0248

Højre side at fejeaktuatoren sat ud

0x0258

Venstre side af fejeaktuatoren sat ud

0x0268

Tragtens løfteaktuator sat ud

0x0278

Tragtens rulleaktuator sat ud

0x0980

Generisk kørsel

0x09E3

Fejl i køre-controller

0x0B04

CAN-fejl i batterivandingssystem

0x0F103

CAN-kommunikationsfejl i batterioplader

●☼☼●☼

☼●●●☼

●☼☼☼●

0xFF20

CAN-fejl i hovedfejepanelet

0x09F0

Advarsel: kørekommunikation mistet

Sørg for, at motoren roterer frit.
Fjern blokeringer, så du undgår, at
rystemotoren roterer.
Kontakt en kvalificeret Tennantservicerepræsentant, hvis problemet
bliver ved.
Kontrollér, om der er noget, der
blokerer aktuatoren. Fjern affaldet
Kontakt en kvalificeret Tennantservicerepræsentant, hvis problemet
bliver ved.

Kør maskinen i cyklus for at rydde
fejl.
Kontrollér kredsløbsafbryder 1
(CB1). Nulstil kredsløbsafbryder,
hvis den er udløst.
Kontakt en kvalificeret Tennantservicerepræsentant, hvis problemet
bliver ved.
Kør maskinen i cyklus for at rydde
fejl.
Kontakt en kvalificeret Tennantservicerepræsentant, hvis problemet
bliver ved.

BEMÆRK: Kontakt en Tennantservicerepræsentant ved alle andre fejlkoder.
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BETJENING
SERVICEINDIKATORKODER FOR
INDBYGGET BATTERIOPLADER
LED-fejlkode
☼ = blinker

Fejlkode

☼☼☼●●

0xF100

Fejl i oplader.

Kontakt service.

0xF104

Batterierne kan ikke oplade ordentligt.

Kontakt service.

●☼☼●●

0xF101

Opladeren er ikke forbundet med
batteripakken.

Kontroller kabelforbindelserne. Hvis
fejlkoden fortsætter, skal du kontakte
service.

●☼●●●

0xF102

Oplader overhedet.

Lad opladeren køle af. Flyt til et
godt ventileret område. Hvis fejlen
fortsætter, skal du kontakte service.

●☼☼☼●

0xF103

Kommunikationsfejl med oplader.

Strømcyklusmaskine. Hvis fejlkoden
fortsætter, skal du kontakte service.
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Årsag(er)

Afhjælpning
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BETJENING
EKSTRAUDSTYR

BLÅ FODGÆNGERLAMPER
(EKSTRAUDSTYR)

SUGESTANG (EKSTRA)

De blå fodgængerlamper lyser på gulvet både
foran og bagved maskinen, så gående kan se,
at maskinen er tæt på. De blå fodgængerlamper
lyser automatisk, når tændingsnøglen aktiveres.
Sæt de blå for- og baglys så de lyser langt nok
ud fra maskinen til at kunne advare gående om,
at maskinen er tæt på.

Brug sugestangen til at rengøre områder, som
maskinen ikke kan nå.
ADVARSEL: Brændbare materialer
eller reaktive metaller kan forårsage
eksplosion eller brand. Undgå at
opsamle dem.
SIKKERHEDSHENSYN: Stop maskinen
på et vandret sted, før den forlades eller
serviceres.
1. Start maskinen.
2. Tryk øverst på sugestangskontakten for at
sætte systemet på standby.

3. T?nd vakuumstangen: Løft sugestangen
fra opbevaringsbeslaget. Sugestangen
aktiveres.

4. Brug sugestangen til rengøring.
5. Sluk vakuumstang: Sæt sugestangen
tilbage i opbevaringsbeslaget, hvorefter den
deaktiveres.
6. Tryk nederst på sugestangskontakten for at
deaktivere sugestangssystemet.
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BETJENING
JUSTERING AF BAKKEALARMLYDSTYRKEN
(EKSTRA)
SIKKERHEDSHENSYN: Når
maskinen anvendes, skal anlæggets
sikkerhedsvejledninger vedrørende
bakkealarmer følges.
Bakkealarmens lydstyrke kan justeres fra 85 til
102 dB(A). Du hæve sædet til øverste position,
aktivere sædestøtten og bruge alarmens
lydstyrkeknap til at justere styrken.
Øg lydstyrken: Drej knappen med uret.
Sænk lydstyrken: Drej knappen mod uret.
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BETJENING
FEJLFINDING PÅ MASKINEN
Fejl

Årsag

Afhjælpning

Maskinen støver
meget

Sugepumpen er slukket

Slå sugepumpe til

Skidtkassens støvfilter tilstoppet

Ryst og/eller udskift støvfilteret

Børsteskørter og støvtætninger
slidte, beskadigede eller forkert
justeret

Udskift eller justér børsteskørterne
og/eller børstetætningerne

T?tningen ved sugepumpen er
beskadiget

Udskift tætningen til sugepumpen

Fejl p? sugepumpen

Kontakt en TENNANTservicerepræsentant

Thermo-Sentry aktiveret

Lad Thermo-Sentry køle af

Dårlig fejning

Perma-filter tilstoppet

Rengør Perma-filter

Slidte børster

Udskift børsterne

Der sidder snavs i
hovedbørstedrevet

Fjern snavs fra hovedbørstens
drevmekanisme

Fejl på hoved- og/eller
sidebørstedrev

Kontakt en TENNANTservicerepræsentant

Skidtkasse fuld

Tøm skidtkasse

Klapskørt til stort affald er slidt eller
beskadiget

Erstat klapskørtet til stort affald

Recirkulationsflappen er beskadiget Udskift flappen

Reduceret driftstid

Tragttætningerne er slidte eller
beskadigede

Udskift tætninger

Forkert fejebørste

Kontakt en TENNANTservicerepræsentant

Fejl p? sideb?rstedrevet

Kontakt en TENNANTservicerepræsentant

Fejl p? hovedb?rstedrevet

Kontakt en TENNANTservicerepræsentant

Batteri ikke fuldt opladt

Oplad batteriet, indtil opladeren
automatisk afbryder

Defekt batteri

Udskift batteriet

Batterier trænger til vedligeholdelse Se BATTERIER under
VEDLIGEHOLDELSE
Defekt batterioplader

Udskift batterioplader

Fejefunktioner starter
ikke

Skidtkassen er oppe

Sænk skidtkassen helt

Brand i skidtkassen

Sluk for maskinen. Sluk ilden.
Tilkald nødhjælpspersonale, hvis
det er nødvendigt.

Sugestangen yder
dårligt

Sugeposen er beskadiget eller fyldt

Udskift sugeposen

Tilstoppet slange

Fjern tilstopning

Forrevet forsegling på tørt
vakuumsystem

Udskift tætninger
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BETJENING
FEJLFINDING AF HEPAFILTRERINGSSYSTEM
Se tabellen for fejlfinding herunder samt
procedurerne for fejlfinding, hvis der er for meget
støv på maskinerne med HEPA-filtreringssystem
under drift.
Trin

Handling

Støver ikke

Støver

1

*Brug elektrisk ryster til at ryste det primære
støvfilter
* Tom tragt

Genoptag fejning

Fortsæt til trin 2

2

*Undersøg tragtens tætninger

Genoptag fejning

Fortsæt til trin 3

3

Genoptag fejning
*Fjern det primære støvfilter, læg det i en
plastikpose og bank manuelt på filteret for at
fjerne støv
*Undersøg tætningen på filterdækslet
*Undersøg tætningerne i toppen og i bunden af
tragtens støvfilter
*Undersøg tætningen ved sugepumpens indgang

Fortsæt til trin 4

4

* Undersøg sidebørstens støvkontrolskørter for
beskadigelse og justering

Genoptag fejning

Fortsæt til trin 5

5

* Undersøg alle ydre skørter på børsterummet
* Fjern hovedfejebørsten, og undersøg
børstekammerskørterne

Genoptag fejning

Fortsæt til trin 8

6

* Fjern HEPA-filter, og undersøg
pumpepladetætningerne

Genoptag fejning
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VEDLIGEHOLDELSE
VEDLIGEHOLDELSE
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VEDLIGEHOLDELSE
VEDLIGEHOLDELSESSKEMA
Nedenstående tabel viser den ansvarlige
person for hver enkelt procedure.
O = Operatør.
F = Fagpersonale.
= Indikerer et unikt vedligeholdelsesskema
på maskiner med HEPA-filtreringssystem.
Interval

Dagligt/
8 timer

Ansvarlig
person

Med
HEPA

50 timer

Nøgle

Beskrivelse

Procedure

Smøremiddel/
væske

Antal
servicepunkter

HYDO

1

O

7

Hydraulisk beholder
(kun ved maskiner
med høj aflæsning)

Kontroller det
hydrauliske
væskeniveau

O

1

Sk?rter p?
b?rsterummet

Check for beskadigelse, slidtage og
justering

-

5

1

HEPA-skørter på
børsterummet

Check for beskadigelse, slidtage og
justering

-

2

O

2

Sidesk?rter

Check for beskadigelse, slidtage og
justering

-

2

O

3

Hovedb?rste

Kontroller for beskadigelse, slitage
og affald

-

2

O

4

Højre sidebørste/
venstre sidebørste
(ekstraudstyr)

Kontroller for beskadigelse, slitage
og affald

-

1 (2)

O

-

Støvkontrolskørter til
sidebørste
(ekstraudstyr)

Check for beskadigelse, slidtage og
justering

-

Alle

O

5

Skidtkassens støvfilter

Ryst den for at
rense den

-

1

O

Ugentlig

Uden
HEPA

*

O

*

5

Skidtkasse

Rengør, og skyl

-

1

O

*

19

Hovedbørstedørens
HEPA-tætninger

Kontrollér for
beskadigelse og
slitage

-

1

O

6

Vakuumstangspose
(ekstra)

Rens

-

1

F

8

Battericeller

Kontrollér elektrolytniveauet

DW

Alle

O

8

Batterirum

Tjek for væske.
Tøm, hvis det er
nødvendigt

-

O

3

Hovedb?rste

Vend

-

1

O

-

Vakuumstangspose
(ekstra)

Kontroll?r eller udskift vakuumposen

-

1

O

-

Vakuumstangsbl?ser
(ekstra)

Check for beskadigelse og slidtage

-

1
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VEDLIGEHOLDELSE
Nedenstående tabel viser den ansvarlige person
for hver enkelt procedure.
O = Operatør.
F = Fagpersonale.
= Indikerer et unikt vedligeholdelsesskema
på maskiner med HEPA-filtreringssystem.
Interval

Ansvarlig
person

100 timer

F

8

Batterivandsystem
(ekstraudstyr)

Kontroller slanger
og forbindelser for
beskadigelse og
slitage

Alle

O

5

Skidtkassens støvfilter

Check for beskadigelse, reng?r eller
udskift

1

O

10

Skidtkassetætninger

Check for beskadigelse og slidtage

-

6

O

5

Skidtkassefiltert?tninger

Check for beskadigelse og slidtage

-

2

O

21

Perma-Filter

Tjek for affald,
rengør, hvis det er
nødvendigt

O

5

Fungskærm
(ekstraudstyr)

Tjek for affald,
rengør, hvis det er
nødvendigt

O

11

Vakuumt?tning

Check for beskadigelse og slidtage

-

1

O

1

Sk?rt til brug ved
stort affald

Check for beskadigelse og slidtage

-

1

O

14

Hovedbørstens
drivrem

Kontrollér for slitage

-

1

F

16

Ratkæde

Smør og kontroller
for beskadigelse og
slitage.

GL

1

O

4

Sideb?rstev?rn

Check for beskadigelse og slidtage

-

1 (2)

F

8

Batteripoler og
kabler

Kontrollér og rens

-

Alle

F

17

Drejepunkter på tragtens løftearm (kun
ved maskiner med
høj aflæsning)

Smør

SPL

3

O

18

Dæk

Kontrollér for beskadigelse og slitage

-

3

F

20

Sugestangspumpemotor(er)

Kontroller motorbørsterne

-

1

11

HEPA-sugepumpens
motorer

Kontroller motorbørsterne

-

2

200 timer

500 timer

F

44

Med
HEPA

*

Uden
HEPA

Nøgle

Beskrivelse

Procedure

Smøremiddel/væske

Antal
servicepunkter

1
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VEDLIGEHOLDELSE
Nedenstående tabel viser den ansvarlige
person for hver enkelt procedure.
O = Operatør.
F = Fagpersonale.
= Indikerer et unikt vedligeholdelsesskema
på maskiner med HEPA-filtreringssystem.
Interval

Ansvarlig
person

Med
HEPA

Uden
HEPA

Nøgle

800 timer

F

-

1750
timer

F

2400
timer

F

Beskrivelse

Procedure

Smøremiddel/væske

Antal
servicepunkter

Hydraulikslanger
(kun ved maskiner
med
høj aflæsning)

Kontroller for
beskadigelse og
slitage

-

Alle

13

Sugepumpens
motor

Kontroller motorbørsterne

-

1

7

Hydraulisk beholder
(kun ved maskiner
med høj aflæsning)

Skift hydraulikvæske

HYDO

1

SMØREMIDDEL/VÆSKE
DW – destilleret vand.
SPL specialsmøremiddel, Lubriplate EMB-fedt
(Tennant varenr. 01433-1)
GL SAE 90 gearolie
HYDO Tennant True premium hydraulikvæske
eller lignende
BEMÆRK: Hyppigere
vedligeholdelsesintervaller kan være
nødvendige ved meget snavsede forhold.
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VEDLIGEHOLDELSE
GULE BERØRINGSPUNKTER
Denne maskine er udstyret med letgenkendelige
gule berøringspunkter, der gør vedligeholdelsen
enkel. Der er intet behov for værktøj til udførelse
af disse vedligeholdelsesrutiner.

DREJEPUNKTER PÅ TRAGTENS
LØFTEARM (KUN VED MASKINER MED HØJ
AFLÆSNING)
Smør drejepunkterne på skidtkassens løftearm
efter hver 200 timers drift.

SMØRING
SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret
sted, sluk for maskinen, og fjern nøglen, før
maskinen forlades eller serviceres.
RATKÆDE
Ratkæden sidder lige over drivhjulet. Kontroller
for beskadigelse eller slitage, og smør ratkæden
efter hver 200. time.
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VEDLIGEHOLDELSE
HYDRAULIK (KUN VED MASKINER MED
HØJ AFLÆSNING)
Kontroller hydraulikvæskeniveauet dagligt ved
driftstemperatur. Hydraulikvæskeniveauet skal
være mellem MIN- og MAX-markeringerne
på hydraulikbeholderen. Skidtkassen skal
være sænket, når hydraulikvæskeniveauet
kontrolleres.

HYDRAULIKVÆSKE
TennantTrue premium
hydraulikvæske (forlænget levetid)
Reservedel
Nummer

Kapacitet

ISO-klasse Viskositetsindeks (VI)

1057707

3,8 l

1057708

19 l

ISO 32
VI 163 eller højere

Hvis der bruges et lokalt fabrikat, er det vigtigt,
at væsken opfylder Tennants specifikationer
for hydrauliske væsker. Erstatningsvæsker
kan reducere levetiden for de hydrauliske
komponenter.
ADVARSEL! Hydraulikkomponenterne er
afhængige af hydraulikvæsken i systemet til
indvendig smøring. Hvis der kommer snavs
eller anden forurening i det hydrauliske
system, kan det bevirke forøget slid, fejl og
beskadigelse.
ADVARSEL! Undgå at overfylde beholderen
til hydraulikvæsken eller anvende
maskinen med for lavt niveau i beholderen.
Maskinens hydrauliksystem kan i så fald
blive beskadiget.
Dræn, og genopfyld den hydrauliske
væskebeholder med ny TennantTrue premium
hydraulikvæske efter hver 2400 timers drift.

HYDRAULIKSLANGER
Kontroller hydraulikslangerne efter hver 800
timers drift for slitage eller beskadigelse.
SIKKERHEDSHENSYN: Brug et stykke karton
til at lokalisere lækager af hydraulikvæske
under tryk.
Væske under højt tryk, der kommer ud af et
meget lille hul, kan være næsten usynlig og
forårsage alvorlige kvæstelser.

00002

Kontakt straks en læge, hvis der opstår
kvæstelser på grund af udtrængende
hydraulikvæske. Der kan opstå alvorlig infektion
eller reaktion, hvis der ikke straks gives den
rigtige lægebehandling.
Kontakt en mekaniker eller den overordnede,
hvis du finder en lækage.
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VEDLIGEHOLDELSE
BATTERIER

KONTROL AF ELEKTROLYTNIVEAUET
Våde batterier/blysyrebatterier kræver
rutinemæssig vedligeholdelse som beskrevet
nedenfor. Kontrollér batterielektrolytniveauet
ugentligt.
BEMÆRK: Kontroller ikke elektrolytniveauet,
hvis maskinen er udstyret med
batterivandsystem. Gå videre til
BATTERIVANDSYSTEMET (EKSTRA).

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret
sted, sluk for maskinen, og fjern nøglen, før
maskinen forlades eller serviceres.
OVERSVØMMEDE (VÅDE) OG
VEDLIGEHOLDELSESFRIE, TÆTNEDE
BLYSYREBATTERIER
Batteriernes levetid afhænger af den rette
vedligeholdelse. For at få mest levetid fra
batterierne:
–

Batterierne må ikke oplades mere end en
gang om dagen, og kun efter maskinen har
kørt i mindst 15 minutter.

–

Lad ikke batterierne være delvist opladede i
længere tid.

–

Batterierne må kun oplades på et godt
ventileret område for at forebygge ophobning
af gas. Oplad batteripakken ved temperaturer
under 27°C/80°F og over 0°C/32°F.

–

Lad opladeren oplade batteriet helt, inden
det bruges i maskinen igen.

–

Bevar de rette elektrolytniveauer i våde
batterier ved at tjekke battericelleniveauerne
ugentligt.

08247

SIKKERHEDSHENSYN: Når maskinen
serviceres, skal alle metalobjekter holdes
væk fra batterierne. Undgå kontakt med
batterisyren.
Batterisyren skal lige akkurat dække
batteripladerne som vist før opladning.
Påfyld destilleret vand, hvis niveauet er lavt.
OVERFYLD IKKE. Elektrolytten udvider sig og
kan flyde over ved opladning. Efter opladning
kan der tilføjes destilleret vand op til cirka 3 mm
(0.12 in) under slangerne.

Before Charging

After Charging

BEMÆRK: Er maskinen udstyret med automatisk
batterivandingssystem, skal du fortsætte til
SMART OPFYLDNING AF AUTOMATISK
BATTERIVANDINGSSYSTEM.
BEMÆRK: Sørg for, at batteridækslerne er sat
på under opladningen. Der kan opstå en lugt
af svovl efter opladning af batterierne. Det er
normalt.
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VEDLIGEHOLDELSE
VEDLIGEHOLDELSESFRI BATTERIER
Vedligeholdelsesfri batterier skal ikke
vandes. Rengøring og anden rutinemæssig
vedligeholdelse er stadig påkrævet.
KONTROL AF FORBINDELSER/
RENGØRING
Kontroller for hver 200 timers drift for løse
batteriforbindelser, og rengør batteriernes
overflade, herunder poler og kabelklemmer,
med en stærk opløsning af tvekulsurt natron
og vand. Udskift slidte eller beskadigede
ledninger. Fjern ikke batteridækslerne, når
batterierne rengøres.
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VEDLIGEHOLDELSE
OPLADNING AF BATTERIERNE
VIGTIGT: Sørg for, at indstillingen af
maskinen og opladeren er korrekt for
batteritypen før opladning.
BEMÆRK: Brug en lader med den rigtige styrke
til batterierne, så de ikke beskadiges, og deres
levetid ikke reduceres.
BEMÆRK: Undlad at lejlighedsoplade
almindelige batterier, da det kan forkorte
batterilevetiden.
1. Parkér maskinen på et fladt, tørt sted i et
godt udluftet område.
2. Deaktivér tændingsnøglen.
SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret
sted, sluk for maskinen, og fjern nøglen, før
maskinen forlades eller serviceres.
3. Åbn batterirummet ved at løfte topdækslet
op, og lås støttearmen.
BEMÆRK: Sørg for, at batterierne har det
korrekte elektrolytniveau før opladning. Se
KONTROL AF ELEKTROLYTNIVEAUET.
4. Maskiner med eksterne opladere: Sæt
laderkonnektoren i maskinens eksterne
batteriladerkonnektor.

6. Opladeren vil automatisk begynde
opladningen og afslutte den, når opladningen
er fuldført. Den maksimale opladningscyklus
kan tage op til 6-12 timer afhængigt af
batteritype.
Indbygget batterioplader: Indikatoren for
batteriafladning vil skvulpe frem og tilbage
under opladning. Når alle fem lamper blinker
to gange, er opladningscyklussen udført
SIKKERHEDSHENSYN: Tag ikke den eksterne
opladers jævnstrømledning ud af stikket
på maskinen, mens opladeren er aktiv.
Der kan opstå en lysbue. Hvis opladeren
skal afbrydes under opladningen, skal
netledningen først frakobles.
7. Maskiner med eksterne opladere:
Når batterierne er opladet, tages
vekselstrømsledningen ud af stikket, og
herefter afbrydes kabelforbindelsen fra
maskinens eksterne batteriladerkonnektor.
BEMÆRK: For modeller, der er udstyret med
en ekstern oplader, skal du altid afbryde
vekselstrømledningen, før afbrydelse af
opladeren fra maskinen.
Maskiner med indbyggede opladere:
Når batterierne er opladet, tages
vekselstrømsledningen ud af stikket, og
herefter rulles ledningen på krogene til
opbevaring, der sidder på batterirumdækslet.

5. Sæt opladerens vekselstrømsledning i en
stikkontakt med jordforbindelse.
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INDSTILLINGER FOR INDBYGGET OG
EKSTERN BATTERIOPLADER
BEMÆRK: De følgende instruktioner er
kun beregnet til Delta-Q opladermodel RC900-U36, der leveres af Tennant.
BEMÆRK: Tennant-servicediagnostikværktøjet
skal bruges til ændring af indstillinger på
indbygget oplader.
1. For at få vist den aktuelle profilindstilling,
skal du trykke og slippe knappen Vælg
opladerprofil. Profilindstillingen angives af
antallet af grønne blink efter de indledende
to røde blink. Denne kode gentages to
gange.
eks. Profilindstilling 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(blinker: rød-rød-grøn-grøn-grøn)

eks. Profilindstilling 4-3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼║
☼☼☼
(blinker: rød-rød, grøn-grøn-grøn – grøn –
pause – grøn-grøn-grøn)

4. For at skifte profilindstilling skal du trykke
på knappen Vælg opladerprofil, mens dens
aktuelle indstilling gentages fire gange.
Hold knappen nede, indtil den ønskede
profilindstilling blinker
Profil
Indstilling
Batteribeskrivelse
3

Våd, Trojan 180-240 AH

7

Våd, Trojan 270-360 AH

2-1

Våd, TAB/Enersys 180-260 AH

2-8

Gel, Deka 180-200 AH

4-3

AGM, Discover 200-400 AH

5-1
1-6-8

Gel, Sonnenschein 150-250 AH
TPPL, 12XFC48/12XFC58/12XFC60

5. For at gemme den nye indstilling holdes
knappen nede i 7 sekunder, indtil den nye
indstilling vises med grønne blink. Den nye
indstilling vil gentages to gange med to røde
blink mellem gentagelserne.
6. Gentag trin 1, og bekræft de nye indstillinger.

2. For at starte batterivalgtilstanden for at
vælge en ny profilindstilling skal du holde
knappen Vælg opladerprofil nede i 5
sekunder. Hurtige røde blink vil bekræfte
den valgte tilstand.

3. Indikatoren vil derefter vise den aktuelle
profilindstilling. Dette gentages 4 gange.
eks. Profilindstilling 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(blinker: rød-rød-gul-gul-gul)
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VEDLIGEHOLDELSE
MANUELT BATTERIVANDINGSSYSTEM
De følgende instruktioner gælder for maskiner,
der er udstyret med batterivandingssystemet
med håndpumpe (ekstraudstyr).

3. Find batteripåfyldningsslangens kobling inde
i batterirummet. Fjern støvdækslet, og tilslut
håndpumpeslangen.

4. Sænk den anden ende af
håndpumpeslangen ned i en flaske
destilleret vand.

Det ekstra manuelle batterivandingssystem
gør det sikkert og nemt at opretholde det
rigtige elektrolytniveau i batterierne. Det er kun
beregnet til vådcelle BFS TAB batterier.
SIKKERHEDSHENSYN: Ved servicering
af maskinen skal du bære personligt
beskyttelsesudstyr efter behov. Undgå
kontakt med batterisyren.
Før brug af batterivandsystemet skal du
kontrollere slanger og forbindelser for
beskadigelse eller slitage.

5. Klem kuglen på håndpumpeslangen, indtil
den er fast. Niveauindikatorerne vil blive
hvide, når de er fyldte.

1. Oplad batterierne helt før brug af
batterivandsystemet. Fyld ikke vand
på batterierne før opladning, da
elektrolytniveauet udvider sig og kan flyde
over ved opladning.
2. Efter opladning af batterierne skal
du kontrollere indikatorerne for
elektrolytniveauet på batteridækslerne.
Hvis niveauindikatoren er sort, skal du
påfylde vand som beskrevet i de følgende
instruktioner. Hvis niveauindikatorerne er
hvide, er elektrolytten på det korrekte niveau,
og der kræves ikke vand.
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6. Efter tilføjelse af vand skal du sætte
støvdækslet på batteripåfyldningsslangen
igen og opbevare håndpumpeslangen inde
i batterirummettætninger (kunt til fremtidig
brug.
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BATTERIRUMMETS AFTAPNINGSVENTIL
Brug batterirummets aftapningsventil til at
dræne væske fra batterirummet. Kontrollér
ugentligt batterirummet for væske, og tøm det,
hvis det er væske i batterirummet.
SIKKERHEDSHENSYN: Følg altid områdets
sikkerhedsregler, når batterirummets
væske afskaffes i forbindelse med eftersyn.
1. Placer bagenden af maskinen over et
område, hvor batterirummet kan blive
sikkert drænet, sluk maskinen, og fjern
nøglen.
SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret
sted, sluk for maskinen, og fjern nøglen, før
maskinen forlades eller serviceres.
1. Slip døren til hovedfejebørsterummet,
og åbn døren for at få adgang til
aftapningsventilen, der sidder i
batterirummet
2. Åbn batterirummets aftapningsventil, og lad
væsken dræne fra batterirummet.
SIKKERHEDSHENSYN: Ved servicering
af maskinen skal du bære personligt
beskyttelsesudstyr efter behov. Undgå
kontakt med batterisyren.

3. Luk batterirummets aftapningsventil, efter
al væske er drænet fra batterirummet.
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VEDLIGEHOLDELSE
KREDSLØBSAFBRYDERE, SIKRINGER OG
RELÆER
KREDSLØBSAFBRYDERE
Kredsløbsafbryderne er elektriske
kredsløbsbeskyttere, der kan nulstilles, og som
afbryder strømmen ved overbelastning af et
kredsløb. Når en kredsløbsafbryder er aktiveret,
skal du genindstille den manuelt ved at trykke på
Reset-knappen, når afbryderen er afkølet.
Kredsløbsafbryder 1 til 11 sidder i
elektronikrummet bag førersædet. Fjern
dækslet til elektronikrummet for at få adgang til
kredsløbsafbryderne.

Kredsløbsafbryderne 12 til 19 sidder bag ved
styreskærmens adgangspanel.

Skemaet nedenfor viser kredsløbsafbryderne
samt de elektriske komponenter, de beskytter.
Kredsløbsafbryder

Styrke

Beskyttede kredsløb

CB1

40A

Hovedkontrolpanel

CB2

40A

Hovedfejemotor

CB3

30A

Sugepumpens motor

CB4

30A

HEPA-sugepumpemotor

CB5

15A

Filterryster

CB6

2,5A

Brugergrænseflade/-tænding

CB7

2,5A

Tændingsnøgle

CB8

2,5A

Forlygte-/baglygte-/impulslyskontakt (ekstraudstyr)

CB9

25A

Sugestangspumpemotor

CB10

2,5A

Smart påfyldning ABW (automatisk batterivanding) (ekstraudstyr)

CB11

-

CB12

15A

Børstemotor i venstre side

CB13

15A

Børstemotor i højre side

CB14

2,5A

Forhorn og bakning valgt

CB15

2,5A

Sugestangskontakt (ekstraudstyr)

CB16

2,5A

Blå lamper (ekstraudstyr)

CB17

-

Ikke i brug

CB18

-

Ikke i brug

CB19

-

Ikke i brug

Ikke i brug

Hvis den overbelastning, der bevirkede, at
kredsløbsafbryderen blev aktiveret, stadig findes
i kredsløbet, vil kredsløbsafbryderen fortsat blive
udløst, indtil overbelastningen fjernes.
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SIKRINGER

ELEKTROMOTORER

Sikringer er engangsbeskyttelsesmekanismer,
som afbryder strømmen ved overbelastning
af et kredsløb. Isæt aldrig sikringer, der er
beregnet til en højere strømstyrke end angivet.

Kontrollér kulbørsterne på de forskellige
elektriske motorer. Se skemaet nedenfor vedr.
udskiftningsintervaller for kulbørster.
Eftersyn af kulbørste
Sugepumpens motor

Timer
1750

HEPA-sugestangsmotor (ekstraudstyr)

500

Sugestangspumpemotor (ekstraudstyr)

500

Sikringerne sidder i kontrolboksen,
bagved kredsløbsafbryderpanelet eller på
ledningsringe og kabler.
Sikring

Styrke

Sikring-1

80A

Beskyttede kredsløb
Fremdriftssystem

RELÆER
Relæer er elektriske kontakter, der åbnes
og lukkes under kontrol af et andet elektrisk
kredsløb. Relæer er i stand til at styre et
output-kredsløb med stærkere strøm end
input-kredsløbet. Hovedkontaktorrelæet (M1)
sidder i elektronikrummet bag føresædet.
Opladerens bypass-relæ (M2) sidder bag
kredsløbsafbryderpanelet i elektronikrummet
bag førersædet. Sugestangrelæet (M3) sidder i
sugestangsrummet.
Se tabellen nedenfor angående relæerne og
de beskyttede kredsløb.
Relæ

Styrke

M1

36 VDC, 200 A

Hovedkontaktor

M2

36 VDC, 25 A

Oplader-bypass

M3

36 VDC, 25 A

Sugestang (ekstraudstyr)
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VEDLIGEHOLDELSE
HEPA-FILTRERINGSSYSTEM (HIGH
EFFICIENCY PARTICULATE ARRESTANCE)
(EKSTRAUDSTYR)

5. Kun ved maskiner med aftagelige
tragtskraldespande: Løft skraldespandende
af tragten, og tøm, og skyl dem. Sæt
skraldespandende tilbage på tragten.

HEPA-filtreringssystem (High Efficiency
Particulate Arrestance) er et tørfejningssystem
med tør støvkontrol og HEPA-filter. Filtrene,
skørterne og tætningerne i hver af disse områder
er vigtige for HEPA-systemets ydelse.
HEPA-filtreringssystemet er ekstraudstyr og
hjælper med at rengøre områder med fint støv.
BEMÆRK: Ved rengøring eller anden form for
vedligeholdelse med HEPA-filtreringssystemet
henviser vi til virksomhedens eller lokale
sikkerhedsregulativer.
TRAGT

6. Genmontér tragten på maskinen.

Undersøg, og rengør tragten dagligt.

7. Tragten skal være tør, inden du bruger
maskinen.

RENGØRING AF TRAGTEN MED LAV
AFLÆSNING

RENGØRING AF TRAGTEN MED HØJ
AFLÆSNING

1. Deaktivér tændingsnøglen.

1. Aktivér maskinen, og hæv tragten, indtil
udrulningskontaktlamperne tændes. Rul
tragten helt ud, og deaktivér maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret
sted, sluk for maskinen, og fjern nøglen, før
maskinen forlades eller serviceres.
2. Fjern tragten fra maskinen. Se TØMNING
AF TRAGT (MASKINER MED LAV
AFLÆSNING) for instruktioner til fjernelse af
tragten.

2. Rengør tragten for snavs.
3. HEPA-maskiner: Brug en haveslange til at
rengøre tragten.

3. Rengør tragten for snavs.
4. HEPA-maskiner: Brug en haveslange til at
rengøre tragten.
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4. Aktivér maskinen, rul tragten ind, sænk den,
og deaktivér maskinen.
5. Tragten skal være tør, inden du bruger
maskinen.
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TRAGTENS STØVFILTER

BEMÆRK: Sørg for, at tragtfilterrummets arm er
aktiveret, før du fjerner filteret fra maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret
sted, sluk for maskinen, og fjern nøglen, før
maskinen forlades eller serviceres.
FJERNELSE/UDSKIFTNING AF
SKIDTKASSENS STØVFILTER
Ryst støvfilteret ved afslutning af hvert skift og
før fjernelse af filteret fra maskinen. Efterse og
rens filteret efter hver 100 timers drift. Udskift
beskadigede støvfiltre.
BEMÆRK: Rengør filteret oftere, hvis det bruges
under meget støvede forhold.

3. Fjern filteret fra tragtens filterrum

1. Løsn hver tragtfilters rumbeholder, der sidder
på hver side af filterrummet.

4. Rengør eller kassér støvfilteret. Der henvises
til RENGØRING AF STØVFILTER.
2. Løft tragtfilterrummet, indtil tragtfilterrummets
arme holder filterrummet åbent.

5. Kun på maskiner med FiberShieldfnugskærm som ekstraudstyr: Fjern
fnugskærmen fra tragtens filterrum,
og rengør den for støv og affald. Sæt
fnugskærmen på igen.

6. Installér støvfilteret igen.
7. Deaktivér tragtfilterrummets arme, sænk
skidtkassefilterrummet, og sørg for, at det er
lukket helt.
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VEDLIGEHOLDELSE
RENGØRING AF TRAGTENS
STØVFILTER (MASKINER MED
STANDARDFILTRERINGSSYSTEM)

RENGØRING AF TRAGTENS STØVFILTER
(KUN MASKINER MED HEPAFILTRERINGSSYSTEM)

Brug én af følgende metoder til rengøring af
støvfilteret:

BEMÆRK: Rengør ikke HEPA-filteret, når det
tilstoppet af affald. HEPA kan ikke rengøres
og skal udskiftes, når der er beskadiget eller
tilstoppet. Kun følgende rengøringsmetoder kan
bruges til rengøring af tragtens støvfilter.

RYSTNING –Tryk på kontakten til filterrysteren.
BANKNING – Bank filteret forsigtigt på en plan
overflade. Undgå at beskadige kanterne på
filteret. Filteret vil ikke tætne ordentligt, hvis
kanterne på filteret er beskadigede.

Brug én af følgende metoder til rengøring af
støvfilteret:
RYSTNING – Tryk på kontakten til filterrysteren.
BANKNING – Bank filteret forsigtigt på en plan
overflade. Undgå at beskadige kanterne på
filteret. Filteret vil ikke tætne ordentligt, hvis
kanterne på filteret er beskadigede.

LUFT – Brug altid sikkerhedsbriller, når der
bruges trykluft. Blæs luft gennem midten af
filteret og ud mod ydersiden. Brug aldrig mere
end 550 kPa (80 psi) lufttryk med en dyse, der
ikke er mindre end 3 mm tyk, og hold aldrig
dysen nærmere end 50 mm til filteret.

HEPA
Brug ikke luft til rengøring af støvfilteret.

HEPA
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Undersøg, om støvfilterets tætninger er tætte
og ikke beskadigede efter hver 100 timer i
drift. Støvophobning på tætnede oveflader
betyder, at støv slipper forbi støvfilteret, hvilket
reducerer filterets levetid betydeligt.

3. Lad låskrogen sidde på låsholderen og drej
låsemøtrikken for at gøre låsens længde
kortere.

HEPA

EFTERSYN/RENGØRING AF PERMA-FILTER
JUSTERING AF TRAGTFILTERETS
DÆKSELLÅSE

Efterse og rens Perma-filteret efter hver 100
timers drift.

Justér filterets dæksellåslængde, hvis der er
dårlig sugeydelse.
1. Fjern tragtens støvfilter fra maskinen.
2. Tjek låsens længde. Låsen skal begynde
at trække låsholderen ved omkring 0 og 45
grader vandret.

THERMO-SENTRY
Thermo Sentry, der sidder i skidtkassen,
registrerer temperaturen i den luft, der suges
ind fra skidtkassen. Hvis der er ild i skidtkassen,
afbryder Thermo-Sentry sugepumpen og
luftstrømmen. Der lyder også en alarm, når
Thermo-Sentry er aktiveret. Thermo-Sentry
nulstilles automatisk, når den er afkølet.
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VEDLIGEHOLDELSE
UDSKIFTNING AF HEPA-FILTRET
Udskift HEPA-filtret, når HEPA-lampen lyser.
Når lampen lyser, skal du tjekke systemet for
blokeringer, der måske forhindrer flowet gennem
HEPA-filtret.

3. Fjern hardwaren, der fastgør HEPA-filtret
til HEPA-bakken, og fjern HEPA-filtret fra
bakken.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret
sted, sluk for maskinen, og fjern nøglen, før
maskinen forlades eller serviceres.
1. Fjern fastgørelsesdelene, der fastgør HEPAbakken til tragten.

BEMÆRK: Rør, eller beskadig ikke HEPAfiltermaterialet, når du sætter HEPA-filtret på
HEPA-bakken.
4. Sæt HEPA-filtret så mærket er øverst på
HEPA-bakken, og pilene på mærket skal
pege i retning af luftstrømmen.

2. Fjern HEPA-bakken fra tragten.
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5. Rul HEPA-filtret ind i HEPA-filterbakken.
Sørg for, at kanten af HEPA-filtret sidder
fast under bakkeholderen.

7. Undersøg HEPA-sugepumpens
bakketætning for beskadigelse eller
tegn på lækage (for meget støv på
tætningsoverfladen). Udskift tætningen, hvis
den er beskadiget, eller hvis der er lækager.

8. Geninstallér HEPA-filterbakken på maskinen.

6. Geninstallér, og stram fastgørelsesdelene
for at sætte den anden ende af HEPA-filtret
fast på HEPA-filterbakken.
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HOVEDFEJEBØRSTE
Kontrollér dagligt børsten for slitage og
beskadigelse. Sænk børsten, og kig på
børstebeskadigelsesstedet på hovedfejebørstens
rullearm. Hvis stedet er i bunden af
børsteslitagemærket (den røde del af mærket er
synligt på stedet), udskiftes hovedfejebørsten.

Undersøg børsten for beskadigelse. Fjern
tråde og snore, der er viklet ind i hovedbørsten,
hovedbørstenavet eller hovedbørstens frie ende.

UDSKIFTNING AF HOVEDFEJEBØRSTEN
1. Hæv hovedfejebørsten, og sluk maskinen.
SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret
sted, sluk for maskinen, og fjern nøglen, før
maskinen forlades eller serviceres.
2. Slip døren til hovedfejebørsterummet, og åbn
døren.

3. Fjern knapperne, der fastgør rullearmen til
hovedfejeenheden.

Vend hovedbørsten for hver 50 timers drift for at
opnå maksimal levetid og den bedste fejeydelse.
Se UDSKIFTNING ELLER ROTATION AF
HOVEDBØRSTEN.
Udskift børsterne, når de ikke længere rengør
ordentligt, eller hvis børstens slidikon lyser,
hvilket fortæller, at børsten skal udskiftes.
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4. Fjern rullearmen fra hovedbørsteenheden.

8. Geninstallér rullearmen på
hovedfejeenheden. Sørg for at holde
rullearmen over børsterumsskørtet, når du
installerer rullearmen på hovedfejeenheden.

5. Træk børsten ud af hovedbørsterummet.
9. Geninstallér fastgørelsesdelene for at fastøre
rullearmen på hovedfejeenheden. Stram
fastgørelsesdelene ved håndkraft.
10. Luk, og fastgør hovedfejebørsterummets dør.

6. Sæt den nye eller den vendte hovedbørste
på gulvet ved siden af hovedfejerummet.
7. Lad hovedb?rsten glide ind p? drevet. Drej
børsten, indtil den aktiverer drevproppen,
og skub den helt ind på proppen.
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KONTROL AF HOVEDFEJEBØRSTENS
MØNSTER
1. Kom kalk eller et tilsvarende
markeringsmateriale på en glat og jævn del
af gulvet.
BEMÆRK: Lad b?rsterne rotere to minutter p?
gulvet, hvis der ikke er kalk eller lignende til
r?dighed. Der efterlades et pol?rm?rke p? gulvet.

7. K?r maskinen v?k fra testomr?det.
8. Bem?rk b?rstem?nstrets form. Det korrekte
børstemønster skal have en bredde på 50 til
89 mm
(2 til 3,5 tommer).
B?rstens tilspidsede form er fabriksindstillet
og beh?ver ikke justeres, medmindre dele af
b?rstesystemet er blevet udskiftet.

2. Aktivér tændingsnøglen.
3. Placer hovedfejebørsten over det kalkede
område.
4. Tryk, og hold 1-TRINS-knappen i fem
sekunder. Maskinen åbner børstemønstrets
kontroltilstand. LED-indikatoren fortsætter
med at blinke, mens børstemønstret
kontrolleres.
00582

Hvis hovedbørstemønstret er tilspidset
mere end 15 mm (0,5 tommer) i den
ene ende i forhold til den anden, skal
tilspidsningen justeres. Se JUSTERING AF
HOVEDFEJEBØRSTENS MØNSTER:

BEMÆRK: Kontrol af mønstersekvens
annulleres, hvis der trykkes på
1-TRINS-knappen, under kontrol af
børstemønstersekvens.
5. Hovedbørstemotoren aktiveres, og
aktuatoren sænkes delvist, så motorens
driftsstrøm kan tjekkes. Hovedbørsten
sænkes nu, indtil motoren når det valgte
nedadgående trykmålstrøm, eller indtil
aktuatoren er fuldt trukket ud.

00601

BEMÆRK: Hvis den overvågede strøm på
hovedbørsten/udvalgte sidebørste(r) er uden for
det korrekte interval, annulleres børstemønstrets
kontrolsekvens, og hovedfejesystemet viser en
fejl.
6. Mønsterkontrollen kører i ca. ti sekunder,
hvorefter hovedbørsten hæves, og
børstemotoren deaktiveres. 1-TRINS-LEDindikatoren stopper med at blinke, når
børstemønsterkontrollen er færdig.
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VEDLIGEHOLDELSE
JUSTERING AF HOVEDFEJEBØRSTENS
MØNSTER
1. Løsn monteringsbolten til beslaget med
børsteaksellejet og rullearmsknappen.

5. Hovedbørstemotoren aktiveres, og
aktuatoren sænkes delvist, så motorens
driftsstrøm kan tjekkes. Hovedbørsten
sænkes nu, indtil motoren når det valgte
nedadgående trykmålstrøm, eller indtil
aktuatoren er fuldt trukket ud.
6. Mønsterkontrollen kører i ca. ti sekunder,
hvorefter hovedbørsten hæves, og
børstemotoren deaktiveres. Deaktivér
tændingsnøglen, før børsten hæves.
7. Stram monteringsbolten til beslaget med
børsteaksellejet og rullearmsknappen.
8. Kontrollér hovedbørstemønsteret igen. Se
KONTROL AF HOVEDFEJEBØRSTENS
MØNSTER. Justér hovedbørstens
tilspidsning, hvis det er nødvendigt.

2. Aktivér tændingsnøglen.
3. Placer hovedfejebørsten over det kalkede
område.
4. Tryk, og hold 1-TRINS-knappen i fem
sekunder. Maskinen åbner børstemønstrets
kontroltilstand. LED-indikatoren fortsætter
med at blinke, mens børstemønstret
kontrolleres.

BEMÆRK: Kontrol af mønstersekvens
annulleres, hvis der trykkes på
1-TRINS-knappen, under kontrol af
børstemønstersekvens.
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VEDLIGEHOLDELSE
SIDEBØRSTE(R)
Kontroller dagligt børsten/-erne for beskadigelse
og slid. Fjern tråde og snore, der er viklet ind i
sidebørsterne eller sidebørstenavene.

4. Placer sidebørsten under
sidebørsteenheden, og juster kanalen i
holderen med stiften i sidebørstenavet.

UDSKIFTNING AF SIDEB?RSTE(R)
Udskift børsterne, når de ikke længere rengør
effektivt.
1. Hæv sidebørsten, og deaktivér maskinen.
SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret
sted, sluk for maskinen, og fjern nøglen, før
maskinen forlades eller serviceres.
2. Ræk ind i midten af børsten, og fjern splitten
og spændskiven, der holder børsten og
beslaget fast til navet.

5. Løft sidebørsten, beslaget og spændskiven
op på sidebørstenavet, og sæt splitstiften i
navet igen.

3. Fjern sidebørsten og beslaget fra undersiden
af sidebørsteenheden.
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VEDLIGEHOLDELSE
KONTROL AF SIDEBØRSTENS MØNSTER/
MØNSTRE
Kontrollér sidebørstemønstret for hver 50
timers drift, eller når en eller flere børster skal
udskiftes.
1. Aktivér tændingsnøglen.

6. Observer sidebørstemønstret/
sidebørstemønstrene.
Den højre sidebørste skal røre ved gulvet
i en vinkel mellem klokken 10 og klokken
3, og den venstre sidebørste skal røre
ved gulvet i en vinkel mellem klokken 9 og
klokken 2, når børsterne er i bevægelse.

2. Tryk på sidebørsteknappen for at aktivere
sidebørsten/sidebørsterne.
3. Tryk, og hold 1-TRINS-knappen
i fem sekunder. LED-indikatoren
begynder at blinke og fortsætter, indtil
børstemønsterkontrollen er færdig.

350327

7. Justér sidebørstemønstret/
sidebørstemønstrene, hvis det
er nødvendigt. Se JUSTERING
AF SIDEBØRSTEMØNSTERET/
SIDEBØRSTEMØNSTRENE.
.
BEMÆRK: Kontrol af mønstersekvens
annulleres, hvis der trykkes på
1-TRINS-knappen, under kontrol af
børstemønstersekvens.
4. Hovedbørstemotoren aktiveres, og
aktuatorerne sænkes delvist, så motorens
driftsstrøm kan tjekkes.
BEMÆRK: Hvis den overvågede strøm
på hovedbørstemotoren er uden for det
korrekte interval, annulleres børstemønstrets
kontrolsekvens, og sidefejesystemet viser en
fejl.
5. Sidebørsten sænkes nu, indtil aktuatoren
er fuldt trukket ud.
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VEDLIGEHOLDELSE
JUSTERING AF SIDEBØRSTEMØNSTERET/
SIDEBØRSTEMØNSTRENE
Sidebørstemønstret/sidebørstemønstrene skal
justeres, når sidebørsterne udskiftes, eller når
sidebørstemønstret/sidebørstemønstrene skal
justeres efter en mønsterkontrol.
1. Hæv sidebørsten, og deaktivér maskinen.
SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret
sted, sluk for maskinen, og fjern nøglen, før
maskinen forlades eller serviceres.
2. Løsn stjerneknappen øverst, ca. 1/2
drejninger.

3. Drej stjerneknappen mod uret for at øge
børstemønstret.
Drej stjerneknappen med uret for at mindske
børstemønstret.

4. Stram den øverste stjerneknap for at
fastgøre justeringen af sidebørstemønstret.
5. Kontrollér sidebørstemønsteret/
sidebørstemønstrene igen. Se KONTROL AF
SIDEBØRSTENS MØNSTER/MØNSTRE.
Justér sidebørstemønstrene, hvis det er
nødvendigt.
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VEDLIGEHOLDELSE
SKØRTER OG TÆTNINGER

3. Træk i klapskørtet til stort affald af
fejehovedet.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret
sted, sluk for maskinen, og fjern nøglen, før
maskinen forlades eller serviceres.
KLAPSKØRT TIL STORT AFFALD
Klapskørtet til stort affald hæves og sænkes
med pedalen til brug ved stort affald , så det
er muligt at indfange og feje større affald op i
tragten.
Check sk?rtet for slid og beskadigelse efter
hver 100 timers drift. Kontrollér skørtelængden
for hver 100 timers drift. Skørtet skal være så
langt, at det næsten rører gulvet, men ikke så
langt, at det fanges af hovedbørsten.

4. Installér et nyt klapskørt til stort affald på
fejehovedet.
5. Sæt splitstiften/splitpinden, der fastgør
klapskørtet til stort affald til fejehovedet på
igen.
SIDESKØRTER
Sidesk?rterne er anbragt p? begge sider
af maskinen foran hovedb?rsterummet.
Sideskørterne skal lige præcis røre gulvet.
Kontroll?r sk?rterne for slid, beskadigelse og
justering dagligt.

Sådan ændres klapskørtet til stort affald:
1. Slip adgangsdøren til
hovedfejebørsterummet, og åbn døren for
at få adgang til hovedfejebørsterummet.
2. Fjern splitstiften/splitpinden, der fastgør
klapskørtet til stort affald til fejehovedet.
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VEDLIGEHOLDELSE
SIDESK?RTER TIL RECIRKULERING

BAGRECIRKULATIONSSKØRT

Sidesk?rterne til recirkulering er anbragt
p? begge sider af hovedb?rsterummet.
Siderecirkulationsskørterne skal lige præcis røre
gulvet.

Bagrecirkulationsskørtet er anbragt nederst
bagpå hovedbørsterummet lige bag
hovedfejebørsten. Recirkulationsskørtet må ikke
røre hovedfejebørsten, når børsten fejer.

Kontroll?r sk?rterne for slid, beskadigelse og
justering dagligt.

Kontrollér skørtet for slitage, beskadigelse og
justering dagligt.

BAGESTE SK?RT

ST?VKONTROLSK?RTER TIL SIDEB?RSTE
(EKSTRA)

Det bageste skørt er anbragt nederst bagpå
rummet med hovedbørsten. Det lodrette
sideskørt skal lige præcis røre gulvet.
Kontrollér skørtet for slitage, beskadigelse og
justering dagligt.

De enkelte sidebørstestøvkontrolskørter og
dobbelte sidebørstestøvkontrolskørter går rundt
om hele sidebørsteenheden ved maskiner med
enkelte sidebørster og rundt om begge enheder
ved maskiner med dobbelte sidebørster.
Sideskørterne skal lige præcis røre gulvet.
Kontrollér dagligt skørtet for slitage og
beskadigelse.
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VEDLIGEHOLDELSE
SKIDTKASSETÆTNINGER
Skidtkasset?tningerne er anbragt langs
kanten af ?bningen mellem hovedb?rsten
og skidtkassen. Skidtkassen hviler mod
t?tningerne, n?r skidtkassen er i lukket stilling.
Check t?tningerne for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift.
Maskiner med høj aflæsning:

FEJERUMMETS HEPA-SIDESKØRTER
(KUN MASKINER MED HEPAFILTRERINGSSYSTEM SOM
EKSTRAUDSTYR)
Fejerummets HEPA-sideskørter på maskiner
med HEPA-filtrering sidder på begge sider
af hovedbørsterummet. Fejerummets HEPAsideskørter skal lige præcis røre gulvet.
Kontroll?r sk?rterne for slid, beskadigelse og
justering dagligt.

ADVARSEL: Hævet skidtkasse kan
falde ned. Fastgør støttearmen til
skidtkassen.

VAKUUMT?TNING

BØRSTERUMMETS SKØRTER
(KUN MASKINER MED HEPAFILTRERINGSSYSTEM SOM
EKSTRAUDSTYR)

Sugetætningen er anbragt øverst på tragten og
tætner til tragtens filter, når tragten er i lukket
position.

Børsterummets skørter på maskiner med HEPAfiltrering sidder på begge sider af maskinen
bagpå hovedbørsterummet.

Kontroll?r t?tningen for slid og beskadigelse for
hver 100 timers drift.

Kontrollér dagligt skørtet for slitage og
beskadigelse.
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VEDLIGEHOLDELSE
HOVEDBØRSTEDØRENS TÆTNINGER (KUN
MASKINER MED HEPA-FILTRERINGSSYSTEM
SOM EKSTRAUDSTYR)
Hovedbørstedøres tætninger på maskiner med
HEPA-filtrering sidder øverst og bag på begge
hovedbørstedøre.
Kontrollér dagligt tætningerne for beskadigelse
og slitage.

REMME
HOVEDBØRSTENS DRIVREM
SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret
sted, sluk for maskinen, og fjern nøglen, før
maskinen forlades eller serviceres.
Hovedbørstens drivrem sidder på hovedet
af hovedfejebørsten. Check remmen for
beskadigelse og slidtage for hver 100 timers drift.
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DÆK
SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret
sted, sluk for maskinen, og fjern nøglen, før
maskinen forlades eller serviceres.
Maskinen har tre kraftige gummidæk: et foran
og to bag på maskinen. Kontroller dækkene for
beskadigelse og slitage efter hver 500 timers
drift.

VEDLIGEHOLDELSE AF SUGESTANG
(EKSTRAUDSTYR)
SUGESTANGSPUMPE
SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret
sted, sluk for maskinen, og fjern nøglen, før
maskinen forlades eller serviceres.
Kontrollér sugestangspumpe for beskadigelse
for hver 50 timers drift.
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VEDLIGEHOLDELSE
UDSKIFTNING AF SUGESTANGPOSEN
Kontrollér sugestangsposen for hver 50 timers
drift. Udskift sugestangposen, når stangen
begynder at miste sugekraft, hvis posen er
fyldt, eller hvis den er gået i stykker eller er
ødelagt.

4. Sæt sugestangen med den nye pose tilbage
i rummet. Sørg for, at posen sidder rigtigt på
sugestangsrøret.
5. Slip stangrørshusets dæksel, luk, og sørg
for, at dækslet sidder ordentlig fast.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret
sted, sluk for maskinen, og fjern nøglen, før
maskinen forlades eller serviceres.
1. Tryk på låsen for at frigøre låsen, så du kan
åbne dækslet til sugestangen.

2. Åbn sugestangshuset, og brug stangen til
at sætte dækslet på igen.

3. Fjern sugestangposen fra
sugestangsrummet.
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VEDLIGEHOLDELSE
SKUB, TRÆK OG TRANSPORT AF
MASKINEN
SKUBNING ELLER TRÆKNING AF
MASKINEN
SIKKERHEDSHENSYN: Ved servicering af
maskinen må maskinen ikke skubbes eller
trækkes uden en fører i førersædet til at styre
maskinen.
Hvis maskinen ikke kan køre, kan den skubbes
forfra eller bagfra, men den kan kun trækkes
forfra.
Parkeringsbremsen skal altid deaktiveres,
inden maskinen trækkes eller skubbes. For at
deaktivere bremsen skal du sætte spidsen af en
lille skruetrækker ind mellem det elektroniske
bremsehåndtag og navet. Maskinen kan frit
flyttes når parkeringsbremsen er deaktiveret.

Skub eller træk kun maskinen over korte
afstande, og ikke hurtigere end 3,2 km/t. Den er
IKKE beregnet til at blive skubbet eller trukket
over længere afstande eller ved en højere
hastighed.
ADVARSEL! Skub eller træk ikke maskinen
over længere afstande, da der i så fald kan
opstå skader på fremdriftssystemet.
Efter flytning af maskinen skal du øjeblikkeligt
fjerne skruetrækkeren fra mellem det
elektroniske bremsehåndtag og navet. Betjen
ALDRIG maskinen, når parkeringsbremsen er
deaktiveret.

TRANSPORT AF MASKINEN
1. Hæv fejehovedet.
2. Fjern tragten (lav aflæsning), eller hæv
tragten nok (høj aflæsning) til at rydde
gulvet, før læsning. Maskinen kan lastes på
en rampe på op til 21,3 %.
3. Parkér lastvognen eller anhængeren på en
lige overflade.
4. Anbring bagenden af maskinen på
lasteenden af lastvognen eller traileren.
BEMÆRK: Maskinens evne til at køre op ad
en rampe påvirkes af dækslitage, rampens
overflade, vejrforhold og andre faktorer.
Transport med anhænger bør udføres af
personale, der er trænet i korrekt lastning af en
maskine.
5. Kør maskinen op på anhængeren eller
lastbilen. Placer maskinen, så dens vægt
fordeles sikkert og kan spændes sikkert fast
på anhængeren eller lastbilen.

6. Deaktivér tændingsnøglen.
7. Anbring en blokering bag hvert hjul for at
forhindre maskinen i at rulle.
BEMÆRK: Det kan v?re n?dvendigt at
anbringe en ramme til fastsp?nding p? gulvet i
anh?ngeren eller lastvognen.
SIKKERHEDSHENSYN: Ved lastning/losning
af maskinen på/af en anhænger, anvendes
fastspændingsstropper til at sikre maskinen.

SIKKERHEDSHENSYN: Betjen ikke maskinen,
når bremsen er deaktiveret.
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VEDLIGEHOLDELSE
8. Forbind fastspændingsstroppen til
hullerne bag på rammen direkte under
stødfangerhjulene på begge sider
af maskinen. Fastgør stropperne til
anhængeren eller lastvognen, så maskinen
ikke bevæger sig.

9. Forbind fastspændingsstroppen til hullerne
foran rammen i området med indhak på
begge sider af maskinen direkte bag hver
forstødfangerhjul. Fastgør stropperne til
anhængeren eller lastvognen, så maskinen
ikke bevæger sig.
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Hvis maskinen har støvkontrolskørter, skal
stropperne spændes fast til hullerne på
stødfangerhjulenes beslag på hver side
af maskinen, så maskinen sidder fast på
lastvognen eller anhængeren.
BEMÆRK: Sørg for, at stropperne ikke presser
bag på skørtet, når de strammes.

10. Sørg for, at stropperne er helt strammet
til, og at maskinen er helt fastspændt på
anhængeren eller lastvognen.
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VEDLIGEHOLDELSE
LØFT AF MASKINEN MED DONKRAFT

Donkraftpunkter bag på alle maskiner.

SIKKERHEDSHENSYN: Stop på et vandret
sted, sluk for maskinen, og fjern nøglen, før
maskinen forlades eller serviceres.
T?m skidtkassen f?r maskinen l?ftes med
donkraft.
Placering af donkraftpunkter foran på alle
maskiner.

SIKKERHEDSHENSYN: Blokér maskinens
hjul, før den hæves med donkraft i
forbindelse med vedligeholdelse. Brug
en hejs eller donkraft, der understøtter
maskinens vægt. Løft kun maskinen med
donkraft på de steder, der er beregnet til det.
Understøt maskinen med støttebukke.
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VEDLIGEHOLDELSE
OPLYSNINGER OM OPBEVARING
De følgende skridt skal tages ved oplagring af
maskinen i længere tid.
ADVARSEL: Udsæt ikke maskinen for regn;
opbevar den indendørs.
1. Park?r maskinen p? et k?ligt, t?rt sted.
Udsæt ikke maskinen for regn eller sne.
Opbevares indendørs.
2. Oplad batterierne før oplagring af
maskinen for at forlænge deres levetid.
Genoplad blysyrebatterierne en gang om
måneden.
3. Frakobl batterierne inden opbevaring.
4. Opbevar maskinen på et tørt sted med
fejehovedet i oprejst position.
BEMÆRK: For at forhindre eventuel
beskadigelse af maskinen skal maskinen
opbevares et sted, der er fri for gnavere og
insekter.
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SPECIFIKATIONER
SPECIFIKATIONER
GENERELLE MASKINMÅL/KAPACITETER
Element

Mål/kapacitet

Længde

1815 mm (71 tommer)

Bredde (maskine)

1.168 mm

Bredde (maskine med ekstra børste i venstre side)

1.168 mm

Akselafstand

1206 mm (47,5 tommer)

Højde (uden sikkerhedsværn)

1500 mm (59 tommer)

Højde (med sikkerhedsværn)

2.095 mm

Højde (med høj aflæsning)

1570 mm (61,8 tommer)

Bane

1030 mm (40,5 tommer)

Hovedbørstens længde (cylindrisk)

810 mm

Sidebørstens diameter (skive)

510 mm

Fejebanens bredde (enkeltsidet børste)

1.170 mm

Fejebanens bredde (dobbeltsidede børster)

1.520 mm

Skidtkassens rumfang

150 L (5,3 fod3)

Tragtens vægtkapacitet (høj aflæsning)

159 kg (350 pund)

Tragtens vægtkapacitet (lav aflæsning)

91 kg (200 pund)

Tragtens maksimale aflæsningshøjde (høj aflæsning)

1572 mm (61,9 tommer)

Mindste loftshøjde ved aflæsning af tragt (høj aflæsning)

2220 mm (87,4 tommer)

Støvfilterområde (standard)

9 m2 (97 fod2)

Støvfilterområde (HEPA)

4,6 m2 (50 fod2)

Vægt uden batterier (høj aflæsning)

793 kg (1748 pund)

Vægt uden batterier (lav aflæsning)

698 kg (1538 pund)

Vægt, høj aflæsning (med standardbatterier)

975 kg (2150 pund)

Vægt, lav aflæsning (med standardbatterier)

880 kg (1940 pund)

GVWR (høj aflæsning)

1406 kg (3100 pund)

GVWR (lav aflæsning)

1243 kg (2740 pund)

Beskyttelsesgrad

IPX5

Værdier fastlagt i henhold til IEC 60335-2-72

Mål

Lydtrykniveau LpA

67 dB

Lydtryksusikkerhed KpA

3 dB

Lydeffektniveau LWA + usikkerhed KWA

91 dB + 2,98 dB

Vibration – hånd/arm

<2,5 m/s2

Vibration – hele kroppen

<0,5 m/s2

78

S16 9045332 (11-2020)

SPECIFIKATIONER
GENEREL MASKINYDELSE
Element

Mål

Venderadius i gange (uden sidebørste)

2140 mm (84 tommer)

Kørehastighed (fremad)

8,8 km/t (5,5 mph)

Kørehastighed under fejning (fremad)

8,8 km/t (5,5 mph)

Kørehastighed med løftet skidtkasse (fremad)

2,4 km/t (1,5 mph)

Kørehastighed (bakning)

4,8 km/t

Maksimal rampehældning ved læsning – tom

21,3 %/12°

Maksimal rampehældning ved fejning

14,1 %/8°

Maksimal rampehældning ved transport (GVWR)

21,3 %/12°

Maks. omgivende temperatur ved maskindrift

43 °C

Min. temperatur ved betjening af maskinens fejefunktioner

0 °C

STRØMTYPE
Type

Mængde

Blysyrebatterier
(maks. batteristørrelse):
28,8 tommer/731 mm B
x 19,9 tommer/506 mm L
x 15,6 tommer/395 mm H
Lithium-ionbatteri

Type

Anvendelse

Elektromotorer

Volt

Ah-værdi

Vægt

6

36

240 ved 20 timer

30 kg (67 pund)

6

36

360 ved 20 timer

44 kg (98 pund)

2 pak

36

110/4,1 kWh

51 kg (112 pund)

4 pak

36

221/8,2 kWh

83 kg (183 pund)

6 pak

36

331/12,2 kWh

114,5 kg (252,5
pund)

VDC

kW (hk)

Hovedfejebørste

36

0,75 (1,00)

Sidefejebørste

36

0,12 (0,16)

Sugepumpe

36

0,60 (8,00)

Fremdrift

36

1,20 (1,60)

Vakuumstang (ekstra)

36

0,71 (0,95)

Type

VDC

A

Hz

Fase

VAC

Oplader (indbygget)

36

25

50-60

1

100-240

Oplader (indbygget)

36

33

50-60

1

100-240

Oplader (ekstern)

36

25

50-60

1

100-240

Oplader, litium-ionbatteri (ekstern)

36

33

50-60

1

100-240

DÆK
Placering

Type

Størrelse

Forrest (1)

Massiv

102 mm bred x 300 mm UD (4 tommer bred x 12 tommer
UD)

Bagerst (2)

Massiv

102 mm bred x 300 mm UD (4 tommer bred x 12 tommer
UD)
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SPECIFIKATIONER
MASKINMÅL – LAV AFLÆSNING

1168 mm
(46 in)

2095 mm
(82.5 in)
(Both High Dump
and Low Dump)

1500 mm
(59 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

Track
(at rear wheels)
1030 mm (40.5 in)

1815 mm (71 in)
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SPECIFIKATIONER
MASKINMÅL – HØJ AFLÆSNING

1168 mm
(46 in)

1570 mm
(61.8 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

Track
(at rear wheels)
1030 mm (40.5 in)

1815 mm (71 in)
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SUPERVISORKONTROLFUNKTIONER
SUPERVISORKONTROLFUNKTIONER
SUPERVISORKONTROLFUNKTIONER
Brug supervisorkontrolfunktionsknapperne til at
justere både den maksimale transporthastighed
og den maksimale fejehastighed.
START AF SUPERVISORTILSTAND
1. Deaktivér tændingsnøglen.
2. Tryk, og hold knappen Økotilstand nede, og
mens du holder knappen Økotilstand nede,
aktiverer du tændingsnøglen.

4. Slip tændingsnøglen og knappen
Økotilstand.
BEMÆRK: Kan ikke køre, når maskinen er
i supervisortilstand. Fortsæt med at udføre
de nødvendige ændringer. Gem ændringer,
og forlad supervisortilstand, som der står i
de følgende trin til afslutning af ændringer,
eller deaktivér tændingsnøglen for at forlade
supervisortilstand med det samme. Ændringerne
gemmes ikke, hvis supervisortilstand forlades
ved at deaktivere tændingsnøglen.
5. Følg indikatorlampen på knappen
Økotilstand og indikatorlamperne på begge
sidebørster. Indikatorlampen på knappen
Økotilstand skal være tændt (konstant,
ikke blinkende), og indikatorlamperne på
den højre og venstre sidebørste skal blinke
langsomt, hvilket indikerer, at maskinen er i
supervisortilstand.

3. Hold stadig knappen Økotilstand
nede, og aktivér tændingsnøglen,
indtil indikatorlampen på både den
højre sidebørsteknap og den venstre
sidebørsteknap blinker hurtigt.
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SUPERVISORKONTROLFUNKTIONER
ÆNDRING AF MASKINENS HASTIGHED
1. Åbn supervisortilstand. Se START AF
SUPERVISORTILSTAND.

4. Tryk på den venstre sidebørsteknap for at
sænke hastigheden.

2. Følg batteriets indikatorlampe. Maskinens
nuværende hastighed vises via de blinkende
indikatorlamper på batteriet.

Tryk på den højre sidebørsteknap for at øge
hastigheden.

Indikatorlamperne
blinker

Mil i timen (MPH)

1 lampe

1 MPH

2 lamper

2 MPH

3 lamper

3 MPH

4 lamper

4 MPH

5 lamper

5,5 MPH

3. Tryk på knappen Økotilstand for at
skifte mellem maksimal fejehastighed
(batterindikatorlamperne blinker langsomt)
og maksimal transporthastighed
(batteriindikatorlamperne blinker hurtigt).

5. Tryk på knappen Økotilstand for at gemme
de nye hastighedsindstillinger. Ændringerne
gemmes ikke, før du har trykket på knappen
Økotilstand.
6. For at afslutte supervisortilstand skal nøglen
drejes til slukket position.
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SUPERVISORKONTROLFUNKTIONER
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