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SISSEJUHATUS
See juhend kaasneb iga uue mudeliga. See sisaldab juhiseid masina kasutamiseks ja hooldamiseks.

Lugege juhend lõpuni läbi ja õppige
masinat tundma, enne kui seda kasutama või hooldama hakkate.

Masin teenib teid eeskujulikult. Siiski saavutate parimad tulemused vähimate kuludega, kui:
• kasutate masinat mõistlikult ja hoolikalt;
• hooldate masinat regulaarselt hooldusjuhiste kohaselt;
• hooldate masinat tootja poolt tarnitud või võrdväärseid osi kasutades.

KAITSKE
LOODUST

Palun käidelge 
pakendimaterjale ning 
kasutatud komponente 
(näiteks akusid ja vedelikke) 
keskkonnale ohutul viisil, 
järgides kohalikke 
jäätmekäitluse määrusi.

 Pidage alati meeles korduvkasutamist.

SIHTOTSTARVE

S16 on tööstuslik juhikohaga puhastusmasin, mis on mõeldud ebatasaste ja siledate kõvade põrandate (betoon, plaadid, kivi, tehiskate vms) 
ning vaipkattega põrandate (äriklientidele mõeldud nailonist, polüestrist ja/või villast vaipkatted). Levinud kasutuskohtade hulgas on nt koolid, 
kontorihooned, konverentsikeskused, lennujaamad, laohooned, tehased ja kaubanduskeskused. Ärge kasutage seda masinat mullal, murul 
ega kodukasutusse mõeldud vaipadel. See masin on mõeldud kasutamiseks nii siseruumides kui ka õues. Masin ei ole mõeldud kasutamiseks 
üldkasutatavatel teedel. Ärge kasutage masinat teisiti, kui on kirjeldatud kasutusjuhendis.

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

Tehnilisi andmeid ja varuosi võidakse ilma ette teatamata muuta.
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MASINA ANDMED

Palun täitke masina kasutusele võtmisel 
hilisemaks 
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OLULISED OHUTUSJUHISED – HOIDKE 

NEED ALLES

Selles juhendis kasutatakse järgmisi hoiatusi 
alltoodud tähenduses.

HOIATUS! Hoiatamiseks ohtude või 
ohtlike toimingute eest, mis võivad 
lõppeda raskete vigastuste või 
surmaga.

ETTEVAATUST! Hoiatamiseks 
ohtlike toimingute eest, mis võivad 
lõppeda väiksemate või keskmiste 
vigastustega.

OHUTUSNÕUDED: osundamaks 
tegevustele, mida tuleb järgida 
seadme ohutuks kasutamiseks.

Järgmine teave juhib tähelepanu tingimustele, 
mis võivad operaatorile ohtlikud olla. Viige end 
kurssi tingimusega, mis võivad antud olukordi 
põhjustada. Tehke kindlaks turvavarustuse 
asukoht masinas. Teatage viivitamatult masina 
kahjustusest või rikkest.

HOIATUS! Pliiakudest eraldub 
vesinikgaasi. See võib põhjustada 
plahvatuse või tulekahju. Hoidke 
sädemed ja lahtine tuli eemal. Katted 
peavad laadimise ajal olema lahti.

HOIATUS! Süttivad materjalid 
või reaktiivsed metallid võivad 
põhjustada plahvatuse või tulekahju. 
Ärge kasutage masinat nende 
koristamiseks.

HOIATUS! Ülestõstetud punker võib 
alla langeda. Kasutage punkri tugilatti.

HOIATUS! Tõstevarda liigend. Hoidke 
punkri tõstevarrastest eemale.

HOIATUS! Raske ese. Valesti tõstmine 
võib põhjustada seljavigastuse. 
Teisaldamisel kasutage tõsteseadet.

HOIATUS! Elektriline oht

− Ühendage aku kaablid ja laadija 
pistik enne masina hooldamist lahti.

− Ärge laadige akusid, kui toitejuhe on 
kahjustatud. Ärge muutke pistikut.

Kui laadija toitejuhe on kahjustatud või katki, 
peab tootja, selle teenindusesindaja või sarnase 
kvalifi katsiooniga isik selle ohu vältimiseks 
asendama.

Masina saab varustada tehnoloogiaga, mis 
suhtleb automaatselt üle mobiilsidevõrgu. 
Juhul kui masinat kasutatakse asukohas, kus 
mobiiltelefonide kasutamine on segajate tõttu 
keelatud, võtke ühendust Tennanti esindajatega 
ning uurige, kuidas mobiilsideühendust välja 
lülitada.

OHUTUSNÕUDED: 

1. ärge kasutage masinat järgmistel juhtudel.
 - Kui te pole selleks pädev ning teil puudub 

vastav luba.
 - Kui kasutusjuhend pole läbi loetud ja 

arusaadav.
 - Alkoholi, ravimite või uimastite mõju all 

olles.
 - Mobiiltelefoni või muude 

elektroonikaseadmete kasutamise ajal.
 - Kui te pole vaimselt ja füüsiliselt suuteline 

masina juhendeid järgima.
 - Kui pidur on deaktiveeritud.
 - Kui fi ltreid ei ole paigaldatud või need on 

ummistunud.
 - Tolmuses keskkonnas ilma imuri 

ventilaatorit sisse lülitamata.
 - Kui masin pole heas töökorras.
 - Tuleohtlike aurude/vedelike või pulbrite 

läheduses.
 - Halvasti valgustatud piirkondades, kus 

masina juhtimisseadmeid pole näha või 
masinat ei saa ohutult juhtida, kui töö-/
esituled pole sisse lülitatud;

 - Piirkondades, kus esemed võivad alla 
kukkuda, ent masinal puudub vastav 
kaitsekonstruktsioon.

2. Enne masina käivitamist tehke järgmist.
 - Veenduge, et masinal pole lekkeid.
 - Veenduge, et kogu ohutusvarustus on 

omal kohal ja toimib õigesti.
 - Kontrollige pidurite ja rooli nõuetekohast 

toimivust.
 - Reguleerige istet ja kinnitage turvavöö (kui 

see kuulub varustusse).

3. Masina kasutamisel tehke järgmist.
 - Kasutage masinat ainult käesolevas 

juhendis kirjeldatud viisil.
 - Kasutage masina peatamiseks pidureid.
 - Ärge korjake üles põlevat või suitsevat 

prahti, näiteks sigarette, tikke või kuuma 
tuhka.

 - Liikuge kallakutel ja libedatel pindadel 
aeglaselt.
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- Ärge kasutage pühkimisfunktsiooni 

kallakutel, mille tõus on suurem 
kui 14,1%/8°. Ärge kasutage 
transpordifunktsiooni kallakutel, mille tõus 
on suurem kui 21,3%/12°.

- Vähendage pööramise ajal kiirust.
- Masina liikumise ajal hoidke kõik kehaosad 

juhiruumis.
- Masinaga töötades jälgige alati ümbrust.
- Olge masinaga tagurdamisel ettevaatlik.
- Liigutage masinat ettevaatlikult, 

kui kogumiskast on üles tõstetud 
(kogumiskasti hüdrotõstega masinad).

- Veenduge enne kogumiskasti üles 
tõstmist, et selleks on piisavalt ruumi 
(kogumiskasti hüdrotõstega masinad).

- Ärge tõstke kogumiskasti üles, kui masin 
on kallakul (kogumiskasti hüdrotõstega 
masinad).

- Olge kogumiskasti tühjendamisel 
ettevaatlik. Kogumiskasti mahub kuni 
91 kg (200 lb) prahti. Suure raskuse 
valesti tõstmisel võite selja „ära tõmmata” 
või saada muu vigastuse (käsitsi 
tühjendatavad masinad).

- Hoidke lapsed ja volitamata isikud 
masinast eemal.

- Ärge võtke masina mis tahes osale 
sõitjaid.

- Järgige alati ohutus- ja liiklusreegleid.
- Teatage viivitamatult masina kahjustusest 

või rikkest.

4. Enne lahkumist või masina hooldamist tehke 
järgmist.
- Peatuge horisontaalsel tasapinnal.
- Lülitage masin välja ja eemaldage võti.

5. Masina hooldamisel tehke järgmist.
- Kõigi tööde puhul peab olema tagatud 

piisav valgustus ja nähtavus.
- Tagage alal korralik ventilatsioon.
- Hoidke liikuvatest osadest eemale. Ärge 

kandke avaraid rõivaid ja ehteid ning 
pange pikad juuksed kinni.

- Tõkestage masina rattad, enne kui selle 
tungrauale tõstate.

- Tõstke masinat tungrauaga ainult selleks 
ettenähtud kohtadest. Toestage masin 
aluspukkidega.

- Kasutage tõstukit või tungrauda, mis 
suudab kanda masina kaalu.

- Ärge lükake ega pukseerige masinat, kui 
operaator oma istmel seadet ei juhi.

- Ärge lükake ega pukseerige masinat 
kallakutel, kui masina pidur on 
deaktiveeritud.

- Rõhu all oleva hüdraulikasüsteemi 
lekkekoha tuvastamiseks kasutage 
kartongi.

- Ärge kasutage masina elektriliste 
komponentide läheduses survepesurit ega 
veejuga.

- Enne masinaga töötamist ühendage lahti 
aku ühendused ja laadija juhe.

- Akulaadijat lahutamisel vooluvõrgust ärge 
tõmmake seda juhtmest. Haarake pistikust 
pistikupesa juures ja tõmmake seda.

- Ärge kasutage sobimatuid akulaadijaid, 
kuna need võivad akusid kahjustada ja 
põhjustada tulekahju.

- Veenduge regulaarselt, et toitejuhe pole 
kahjustatud.

- Ärge eemaldage välise laadija 
alalisvoolujuhet masina pistikupesast, kui 
laadija töötab. Tekkida võib elektrikaar. 
Kui laadijat on vaja laadimise ajal 
välja lülitada, ühendage esmalt lahti 
vahelduvvoolu juhe.

- Vältige kokkupuudet akuhappega.
- Hoidke metallesemed akudest eemal.
- Kasutage mittejuhtivat aku eemaldamise 

seadet.
- Akude tõstmiseks kasutage tõsteseadet ja 

abilisi.
- Aku peab paigaldama väljaõppega 

personal.
- Järgige töökohal akude eemaldamise 

kohta kehtivaid ohutusnõudeid.
- Kõiki parandustöid peab tegema pädev 

hooldusmehaanik.
- Ärge muutke masina algset 

konstruktsiooni.
- Kasutage Tennanti pakutavaid või 

heakskiidetud varuosi.
- Kasutage kaitsevarustust vastavalt 

vajadusele ja kasutusjuhendi soovitustele.

Ohutusnõue: kandke kuulmise 
kaitsevahendeid.

Ohutusnõue: kandke kaitsekindaid.

Ohutusnõue: kandke kaitseprille.

Ohutusnõue: kandke 
tolmukaitsemaski.
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6. Masina peale-/mahalaadimisel veokile/veokilt 

või treilerile/treilerilt tehke järgmist.
 - Kasutage kaldteed, veokit või treilerit, mis 

suudab kanda masina ja operaatori kaalu.
 - Enne masina laadimist tühjendage punker 

prahist.
 - Ärge sõitke libedal kaldteel.
 - Olge kaldteel sõitmisel ettevaatlik.
 - Ärge laadige masinaid peale/maha 

kallakutel, mille tõus on suurem kui 
21,3%/12°.

 - Lülitage masin välja ja eemaldage võti.
 - Tõkestage masina rattad.
 - Kinnitage masin veokile või treilerile.
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Järgmised ohutusmärgised on paigaldatud 
masinale näidatud asukohtadesse. Asendage 
kahjustatud/puuduvad sildid

HOIATUSSILT – 
tõstehoova muljumispunkt. 
Hoidke punkri tõstevarrastest 
eemale.

Kummagi tõstehoova 
tagaküljel (ainult 
kogumiskasti 
hüdrotõstega 
masinad).

1251176

HOIATUSSILT – üles tõstetud punker võib alla 
langeda. Kasutage punkri tugilatti.

Kummagi tõstehoova küljel (ainult 
kogumiskasti hüdrotõstega masinad).

HOIATUSSILT – 
pöörlev hari. Hoidke 
käed eemal.

Asub (kummagi) 
külgharja plaadil (kui 
masinal on üks või mitu 
lisavarustusse kuuluvat 
külgharja).

OHUTUSNÕUDE SILT – ainult volitatud 
hooldusmehaanik.

Asub elektroonikasektsiooni kattel 
(juhiistme kattepaneeli taga).

1205722
1225590
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Asub elektripaneelil.

OHUTUSNÕUDE SILT – ainult volitatud 
hooldusmehaanik.

1205722

OHUTUSNÕUDE SILT – 
enne masinaga 
töötamist lugege 
kasutusjuhendit.

Asub elektripaneelil.

1206682

HOIATUSSILT – akudest 
eraldub vesinikgaasi. See võib 
põhjustada plahvatuse või 
tulekahju. Hoidke sädemed ja 
lahtine leek eemal. Katted peavad 
laadimise ajal olema lahti.

Asub istme 
kattepaneeli põhjal.

1204748

HOIATUSMÄRGIS – elektrilöögi oht. Ärge laadige 
akut laadijaga, mille toitejuhe on kahjustatud.

Asub istme kattepaneeli põhjal.

1205563
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HOIATUSSILT – hari paiskab prahti eemale. Seisake 
mootor enne kogumiskasti tõstmist.

Asub kogumiskasti tagaküljel (ainult käsitsi 
tühjendatavad masinad)

1254722
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 MASINA OSAD

A

B

C

D E F

I

K

L

N

M

P

O

G H

J

A.  Punker
B. Kogumiskasti käepide (ainult käsitsi 

tühjendatavad masinad)
C. Parem kate
D. Tagurdamise alarm / vilkuv tuli 

(lisavarustus)
E. Juhiiste
F. Rooliratas
G. Parem juhtpaneel
H. Vasak juhtpaneel

I. Vasak külghari (lisavarustus)
J. Parem külghari (lisavarustus)
K. Kogumiskasti tugilatt (ainult kogumiskasti 

hüdrotõstega masinad)
L. Punkrifi lter
M. Vasak kate
N. Peamise pühkimisharja juurdepääsuluuk
O. Peamine pühkimishari
P. Juhtpedaalid
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 JUHTPANEELID

A

C D

G

H

F

B

E

I

J
K L

N

O

P
Q

R

S

T

M

U

A.  Võtmega lüliti
B.  Suunalüliti
C.  Hädaseiskamisnupp
D. Imuri lüliti (lisavarustus)
E. Kogumiskasti tõstmise/langetamise 

lüliti (ainult kogumiskasti hüdrotõstega 
masinad)

F. Kogumiskasti tühjakspööramise lüliti 
(ainult kogumiskasti hüdrotõstega 
masinad)

G.  Töö/-ohutule lüliti (lisavarustus)
H. Tunniloendur
I. Aku märgutuled
J. Põhiharja surve märgutuled
K. Põhiharja surve nupp

L. Imuri ventilaatori nupp
M. Imuri ventilaatori märgutuled (rooli taga)
N. 1-Step-nupp
O. Ökorežiimi nupp
P. Helisignaali nupp
Q. Filtriraputi nupp
R. Parempoolse külgmise pühkimisharja 

nupp
S. Vasakpoolse külgmise pühkimisharja 

nupp (lisavarustus)
T. Kogumiskasti turvanupp (ainult 

kogumiskasti hüdrotõstega masinad)
U. Märgutuled (kulunud hari, Smart-Fill 

ABW (akuvee lisamise automaatika) 
paagi tase madal (lisavarustus), HEPA-
fi lter ummistunud (lisavarustus) ja tõrke 
märgutuli)
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 JUHTPEDAALID

A

C

B

A. Piduripedaal
B. Veopedaal
C. Suure prahi püüduri pedaal
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 MÄRGISTE TÄHENDUSED

Neid sümboleid kasutatakse masinal 
juhtseadmete, näidikute ja funktsioonide 
tähistamiseks.

Sees Väljas

Rikke/märguande näidik Helisignaal

Põhihari kulunud Smart-Fill ABW (akuvee lisamise 
automaatika) (lisavarustus)

HEPA (kõrgefektiivne tahkete 
osakeste fi ltreerimine) Ökorežiim

1-Step Hädaseiskamine

Töötuled/ohutuli Filtri raputi

Vasak külghari (lisavarustus) Ohutuli

Parempoolne külghari Kaitselüliti

Imuri ventilaator Tungrauaga tõstmise koht

Punkri tõstmine Aku laadimine

Punkri langetamine Imutoru (lisavarustus)

Kogumiskasti tühjakspööramine Kogumiskasti turvafunktsioon

Kogumiskasti tagasipööramine Edasisuund/tagasisuund



16 S16  9045333  (11-2020)

KASUTAMINE

 AKUDE PAIGALDAMINE

AVATUD/SULETUD PLIIAKUD

HOIATUS! Tule- v?i plahvatusoht. 
Akud eritavad vesinikugaasi. Hoidke 
s?demed ja lahtine tuli eemal. Hoidke 
laadimise ajal akukorpus avatud.

OHUTUSNÕUDED: Masina hooldamisel 
tehke järgmist. Hoidke metallesemed 
akudest eemal. Kasutage mittejuhtivat aku 
eemaldamise seadet. Akude tõstmiseks 
kasutage tõsteseadet ja abilisi. Aku peab 
paigaldama väljaõppega personal. Järgige 
töökohal akude eemaldamise kohta kehtivaid 
ohutusnõudeid.

AKU TEHNILISED ANDMED

Kuus 6 V sügavtühjendamist taluvat pliiakut.

Aku maksimaalsed m??tmed: 28,8 in / 731 mm 
× 19,9 in / 506 mm × 15,6 in / 395 mm 
(L × P × K).

1. Peatage masin horisontaalsel pinnal ja 
eemaldage võti.

2. Avage akukambri kate ja kinnitage tugi.

3. Eemaldage akusektsiooni tagaosas olev 
tugikronstein.

4. Paigaldage akud ettevaatlikult ja sobiva 
abiga akusektsioonis olevale alusele ning 
paigutage akuklemmid vastavalt joonisele. 
Paigaldage vastavalt väikeste akude 
paigaldamist näitavatele juhenditele akude 
külgedele vahtplastist eraldajad.

5. Kasutage komplekti kuuluvaid akuklemmide 
katteid ning ühendage kaablid 
akuklemmidele: PUNANE POSITIIVSELE (+) 
JA MUST NEGATIIVSELE (–).

OLULINE! Veenduge enne laadimist, et 
laadija on seatud akutüübi jaoks sobivale 
sättele.

6. Paigaldage tugikronstein tagasi 
akusektsiooni tagaossa.
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 JUHTSEADISTE KASUTAMINE

   AKU TÜHJENEMISE NÄIDIK

Aku tühjenemise näidik kuvab masina töötamise 
ajal akude laetuse taset.

Kui akud on täis laetud, põlevad kõik viis 
märgutuld. Laadige akusid, kui põlema on 
jäänud ainult üks märgutuli. Ärge laske akudel 
tühjeneda 20% madalamale tasemel (viimane 
märgutuli).

MÄRKUS. Aku laetuse näit ei ole täpne, kui 
masin on äsja sisse lülitatud. Kasutage masinat 
paar minutit ning siis kontrollige akude laetuse 
taset.

   KULUNUD HARJA MÄRGUTULI

Kulunud harja märgutuli hakkab vilkuma, kui 
põhiharja mootor tuvastab, et põhihari on 
kulunud. Parima pühkimisjõudluse tagamiseks 
on soovitatav vahetada peamine pühkimishari 
esimesel võimalusel pärast seda, kui kulunud 
harja märgutuli hakkab vilkuma. Kui peamist 
pühkimisharja märgutule vilkuma hakkamise 
järel ei vahetata ning pühkimisjõudlus aina 
langeb, jääb kulunud harja märgutuli lõpuks 
püsivalt põlema. Peamise pühkimisharja 
vahetamise juhiseid vt jaotisest PEAMISE 
PÜHKIMISHARJA VAHETAMINE peatükis 
HOOLDUS.

   SMART-FILL ABW (AKUVEE LISAMISE 
AUTOMAATIKA) MÄRGUTULI 
(LISAVARUSTUS)

Smart-Fill ABW märgutuli süttib, kui paagis 
pole akudesse akuvee lisamiseks piisavalt vett. 
Kõik pühkimisfunktsioonid blokeeritakse, kui 
masinat kasutatakse pärast märgutule süttimist 
edasi kauem kui 10 h ilma paaki täitmata. 
Paagi täitmise juhiseid vt jaotisest SMART-FILL 
ABW (AKUVEE LISAMISE AUTOMAATIKA) 
SÜSTEEM peatükis HOOLDUS.
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   HEPA (KÕRGEFEKTIIVSE TAHKETE 
OSAKESTE FILTREERIMISE) MÄRGUTULI 
(AINULT MASINAD, MILLEL ON 
LISAVARUSTUSSE KUULUV HEPA-
FILTERSÜSTEEM)

HEPA-fi ltri märgutuli süttib, kui HEPA-fi lter on 
küllastunud ning õhk ei saa fi ltrist läbi voolata ja 
fi lter tuleb vahetada. Parima pühkimisjõudluse 
tagamiseks vahetage HEPA-fi lter alati esimesel 
võimalusel pärast HEPA-fi ltri märgutule 
süttimist. HEPA-fi ltri asendamise juhiseid vt 
jaotisest KOGUMISKASTI TOLMUFILTRI 
EEMALDAMINE/ASENDAMINE peatükis 
HOOLDUS.

   VEANÄIDIK

Tõrke märgutuli süttib, kui mõni veakood 
on aktiivne. Lisateavet tõrkekoodide kohta 
vt jaotisest TÕRKE-/HOIATUSKOODID JA 
MÄRGUTULED.

  TUNNILOENDUR

Töötundide näidik salvestab masina 
töötundide arvu. Kasutage seda teavet masina 
hooldusintervallide määramiseks.

   1-STEP-NUPP

Vajutage 1-STEP-nuppu, et aktiveerida 
kõik valitud pühkimisfunktsioonid. Enne 
1-STEP-nupu vajutamist põlevad kõik valitud 
pühkimisfunktsioonide kohal olevad tuled, 
kuid valitud funktsioonid on kuni 1-STEP-nupu 
vajutamiseni ooterežiimis. Vajutage uuesti 
1-STEP-nuppu, kui olete töö lõpetanud, et kõik 
pühkimisfunktsioonid peatada.

Nupu märgutuli süttib, kui 1-STEP-nupp on 
aktiveeritud.
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   KOGUMISKASTI TURVANUPP

Kogumiskasti tõstmise või langetamise ajal tuleb 
hoida kogumiskasti turvanuppu allavajutatuna. 
Kogumiskasti tõstmise/langetamise lüliti ei tõsta 
ega langeta kogumiskasti, kui kogumiskasti 
turvanuppu samal ajal ei vajutata. Kogumiskasti 
tõstmine/langetamine seiskub, kui kogumiskasti 
turvanupp kogumiskasti tõstmise või langetamise 
ajal mis tahes hetkel vabastatakse.

   IMURI VENTILAATORI NUPP

Imuri ventilaatori sisselülitamine: Vajutage 
pühkimisimuri ventilaatori nuppu. Alumine tuli 
süttib.

Imuri ventilaatori seadmine suurimale kiirusele: 
vajutage pühkimisimuri ventilaatori nuppu uuesti. 
Ülemine ja alumine märgutuli süttivad.

Imuri ventilaatori väljalülitamine: Vajutage 
pühkimisimuri ventilaatori nuppu. Kumbki 
märgutuli ei põle.

   VASAKU JA PAREMA KÜLGHARJA NUPUD

Vasaku külgharja (lisavarustus) sisselülitamine: 
vajutage    vasaku külgharja nuppu. Näidiku tuli 
süttib.

Parema külgharja väljalülitamine: vajutage 
   parema külgharja nuppu. Näidiku tuli kustub.

Vasaku külgharja sisselülitamine: vajutage 
vasaku külgharja nuppu. Näidiku tuli süttib.

Vasaku külgharja väljalülitamine: vajutage 
vasaku külgharja nuppu. Näidiku tuli kustub.

MÄRKUS. Külgharjad ei saa töötada põhiharjast 
sõltumatult. 1-Step-nupu vajutamisel hakkab ka 
põhihari koos külgharjadega tööle.
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   ÖKOREŽIIMI NUPP

Kasutage ökorežiimi nuppu masina tööaja 
pikendamiseks. Ökorežiimis vähendatakse 
erinevate mootorite toitepinget, et seeläbi 
masina tööaega pikendada ja mürataset 
vähendada.

Ökorežiimi sisselülitamine: vajutage ökorežiimi 
nuppu, et seada masin ökorežiimi (väikseim 
ventilaatori kiirus ja harja surve). Ökorežiimi 
märgutuli süttib.

Ökorežiimi väljalülitamine: vajutage ökorežiimi 
nuppu, et seada masin tagasi varasemale 
määrangule. Näidiku tuli kustub.

MÄRKUS. Imuri ventilaatori võib välja lülitada, 
kui masin on ökorežiimis, kuid masin väljub 
ökorežiimist, kui harja survet muudetakse.

   FILTRIRAPUTI NUPP

Vajutage fi ltriraputi nuppu. Filtriraputi töötab 
umbes 30 sekundit. 

Filtriraputi töö ajal põleb fi ltriraputi nupp. 
Kui fi ltriraputi tuleb peatada, vajutage uuesti 
fi ltriraputi nuppu.

MÄRKUS. Kui kogumiskasti fi ltris tekib masinaga 
pühkimise ajal ummistus, hakkab fi ltriraputi 
tuli aeglaselt vilkuma näitamaks, et fi ltrit tuleb 
raputada.

MÄRKUS. Kui masinaga on järjest 
vähemalt 30 minutit pühitud, hakkab 
fi ltriraputi automaatselt fi ltrit raputama, kui 
pühkimissüsteemide välja lülitamiseks 1-Step-
nuppu vajutada.

MÄRKUS. Filtriraputi ei tööta, kui kogumiskast 
on üles tõstetud. Filtriraputi toimimiseks tuleb 
kogumiskast alumisse lõppasendisse langetada.
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   HÄDASEISKAMISNUPP 

Hädaseiskamisnupp seiskab viivitamata masina.

MÄRKUS. Kui masinat pargitakse kallakul, 
tuleb keerata rool paremasse või vasakusse 
lõppasendisse.

Masina toitevarustuse katkestamine: vajutage 
hädaseiskamisnuppu.

Masina toite taaskäivitamine: 
hädaseiskamisnupu vabastamiseks keerake 
seda paremale. Keerake võtmega lüliti 
asendisse OFF (väljas), seejärel keerake võtit 
täisringi võrra päripäeva ja jätke see asendisse 
ON (sees).

Kasutage seda nuppu üksnes hädaolukorras. 
See ei ole mõeldud masina tavapäraseks 
seiskamiseks.

   SUUNALÜLITI

Kasutage suunalülitit, et valida kas edasi või 
tagasi liikumise suund. Masina liigutamiseks 
vajutage veopedaali.

MÄRKUS. Kui suunalüliti on seatud tagasikäigu 
asendisse, kõlab hoiatussignaal.

MÄRKUS. Ainult masinad, mis on varustatud 
lisavarustusse kuuluva vilkuva tulega / 
tagurdamise alarmiga. Lisavarustusse kuuluv 
tagurdamise tuli ja alarm töötavad ainult siis, kui 
masin liigub tagurpidi.

   TÖÖ-/OHUTULE LÜLITI 
(LISAVARUSTUS)

Töö- ja ohutuled sisse: vajutage töö-/ohutulede 
lüliti ülaosa.

Ohutuled sees: vajutage töö-/ohutulede lüliti 
keskmisesse asendisse.

Kõik tuled välja: vajutage töö-/ohutulede lüliti 
allosa.
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   VEOPEDAAL

Masina liigutamiseks vajutage veopedaali.

   PIDURIPEDAAL

Masina peatamiseks vajutage piduripedaali.

MÄRKUS. Kui masinat pargitakse kallakul, 
tuleb keerata rool paremasse või vasakusse 
lõppasendisse.

   SUURE PRAHI PÜÜDURKLAPI PEDAAL

Suure prahi püüdurklapi pedaal avab peamise 
pühkimisharja ees oleva püüdurklapi.

Avamine: Vajutage suurema prahi pühkimisel 
pedaali. Peamise pühkimisharja ees olev klapp 
avaneb.

Sulgemine: Vabastage pedaal ja klapp sulgub 
ning praht jääb kogumiskasti.

  JUHIISTE

Ette-/tahapoole reguleerimise hoob reguleerib 
istme asendit.

  TURVAVÖÖD (ainult istmevalik Deluxe)

OHUTUSNÕUDED: enne masina käivitamist 
reguleerige istet ja kinnitage turvavöö.
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  ISTMETUGI

Istme tugi hoiab istet üleval, et võimaldada 
juurdepääsu akudele.

Istmetoe kasutamiseks tõstke iste täielikult üles, 
kuni tihvt libiseb istmetoe alumisse sälku.

Ainult lisavarustusse kuuluva Deluxe-istmega 
masinad: tõmmake   juhiistme vabastushooba 
ettepoole, et iste enne ülestõstmist lukust 
vabastada.
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 MASINA TÖÖPÕHIMÕTTED

1-STEP-nupp võimaldab alustada pühkimist 
hetkega, aktiveerides kõik pühkimisfunktsioonid.

Pühkimisrežiimi töö käigus pühib pühkimise 
külghari (-harjad) prahi põhiharja liikumisteele. 
Põhihari pühib prahi põrandalt punkrisse. 
Vaakumsüsteem tõmbab tolmu sisse 
fi ltrisüsteemi kaudu.

Masinal on ka lisavarustusse kuuluv kuiva 
pühkimise HEPA-fi ltersüsteem, mis vähendab 
peene tolmu eraldumist.

 TEAVE HARJADE KOHTA

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage 
puhastamisel sobivaid harju. Järgnevalt on 
loetletud harjad ning tööd, milleks need kõige 
paremini sobivad.

MÄRKUS. Mustuse kogus ja tüüp on olulised 
näitajad kasutatava harja tüübi määramisel. 
Täpsemate soovituste saamiseks võtke 
ühendust Tennanti esindajaga.

Polüpropüleenist siksakmustriga harjastega 
põhihari liiva jaoks – soovitatav liiva- ja muude 
peeneteraliste osakeste kuhjatiste korral.

Polüpropüleenist ruudumustriga harjastega 
põhihari – soovitatav kerge prahi jaoks, eriti 
siledatel põrandatel.

Polüpropüleenist 6 topeltreaga põhihari – 
soovitatav üldiseks pühkimiseks.

Polüpropüleenist ja traadist 6 topeltreaga 
põhihari – soovitatav üldiseks pühkimiseks ja 
kergelt tihenenud prahi jaoks.

Naturaalkiududest 8 üksikreaga põhihari – 
soovitatav vaipkattega põrandate ja kunstmuru 
puhastamiseks.

Polüpropüleenist külghari – see 
üldotstarbeline polüpropüleeharjastega hari 
tõstab veidi tihedamat mustust ilma kõrgläikega 
põrandakatet kriimustamata.
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 Masina kasutamise ajal

Korjake enne pühkimist suur praht kokku. 
Korjake üles traadid, paelad, nöörid, suured 
puutükid või muu praht, mis võib harjade ümber 
mähkuda või sinna takerduda.

Sõitke võimalikult otse. Vältige põrkumist 
vastu poste või puutumist vastu teisi masinaid. 
Pühkimisjäljed peaksid mitme sentimeetri (mõne 
tolli) võrra kattuma. Vaipkatte kahjustamise 
vältimiseks ärge keerake rooli, kui masin seisab 
paigal.

Vältige rooliratta liiga järsku keeramist, kui 
masin liigub. Masin on rooli keeramise suhtes 
väga tundlik. Vältige äkilisi pöördeid, v.a. 
hädaolukorras.

Reguleerige pühkimise ajal vastavalt vajadusele 
masina kiirust ja harja survet. Kasutage 
pühitavale pinnale sobivat harja survet.

Kui puhastamistulemused on mitterahuldavad, 
katkestage puhastamine ja vaadake juhendi 
jaotist „MASINA TÕRKEOTSING”.

Tehke pärast iga kasutuskorda igapäevane 
hooldusprotseduur (vaadake juhendi jaotist 
„MASINA HOOLDAMINE”).

Sõitke masinaga kallakutel aeglaselt. 
Kasutage laskuvatel kallakutel masina kiiruse 
reguleerimiseks piduripedaali. Puhastage 
masinaga pigem tõusudel kui langustel.

MÄRKUS. Kui masinat pargitakse kallakul, 
tuleb keerata rool paremasse või vasakusse 
lõppasendisse.

OHUTUSNÕUDED: liikuge masinaga 
kallakutel ja libedatel pindadel aeglaselt.

Ärge kasutage masinat piirkonnas, kus 
ümbritseva keskkonna temperatuur on 
kõrgem kui 43 °C (110 °F). Ärge kasutage 
pühkimisfunktsioone, kui õhutemperatuur on alla 
0 °C (32 °F).

OHUTUSNÕUDED: Ärge kasutage masinat 
kallakutel, mille tõus on suurem kui 14,1%/8°. 
Ärge kasutage transpordifunktsiooni 
kallakutel, mille tõus on suurem kui 
21,3%/12°.

  Kasutuseelsed ülevaatused

Enne masinaga töötamist tehke järgmised 
toimingud.

  Kontrollige vedelikulekete suhtes (ainult 
akuvee lisamise automaatikaga ja/või 
kogumiskasti hüdrotõstega masinad).

  Kontrollige hüdrovedeliku taset (ainult 
kogumiskasti hüdrotõstega masinad).

  Kontrollige punkri tolmufi ltri ja tihendite 
olukorda.

  Puhastage punkrit ja prahisõela.

  Kontrollige kõiki põhiharja sektsiooni ääriseid 
kahjustuste ja kulumise osas.

  Kontrollige põhiharja kulumise ja kahjustuste 
osas. Eemaldage põhiharja ümber 
keerdunud traadid, paelad või nöörid.

  Kontrollige külgharja/-harju kahjustuste ja 
kulumise osas. Eemaldage harja(de) ümber 
keerdunud traadid, paelad või nöörid.

  Ainult külgharja ääristega masinad: 
kontrollige kõiki külgharja ääriseid 
kahjustuste ja kulumise osas.

  Kontrollige kogumiskasti ääriseid ja 
tihendeid kahjustuste ning kulumise osas.

  Kontrollige, kas imuri ventilaatori 
sisselaskefi lter on puhas.

  kontrollige helisignaali, esi- ja tagatulesid, 
ohutulesid ja tagurdusalarmi (kui on olemas).

  kontrollige pidurite ja rooli nõuetekohast 
funktsioneerimist.

  kontrollige, kas rehvidel on kahjustusi.

  kontrollige hooldusnõuete 
kindlakstegemiseks hooldusdokumente.
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 MASINA SISSELÜLITAMINE

OHUTUSNÕUDED: Enne masina käivitamist 
reguleerige istet ja kinnitage turvavöö (kui 
see kuulub lisavarustusse).

1. Istuge juhiistmele.

2. Keerake võtilüliti SISSELÜLITATUD 
asendisse.

MÄRKUS. Kui masin lülitati välja hiljuti, oodake 
enne taaskäivitamist vähemalt viis sekundit, et 
tarkvara saaks täielikult uuesti algkäivituda.

3. Lülitage tuled sisse (valikvarustus).

4. Seadke suunalüliti liikumiseks vajalikku 
suunda.

5. Masina liigutamiseks vajutage veopedaali.

MÄRKUS. Masin ei liigu, kui kasutaja ei istu 
juhiistmel.

 HARJA SURVE 

Tavalistes pühkimistingimustes ja vaipkattega 
põrandate pühkimisel tuleb harja surve seada 
võimalikult väikseks. Raskema koormusega 
pühkimistingimustes võib harja surve seada 
suuremaks. Liikumiskiirus ja põranda seisukord 
mõjutavad puhastamise efektiivsust. Kui 
harjad on kulunud, võib vajalik olla harja surve 
suurendamine. Masin rakendab toite sisse või 
välja lülitamisel vaikimisi viimati kasutatud sätet.

  PÕHIHARJA SURVE SEADMINE

Kui 1-STEP-nupp on aktiveeritud, vajutage 
 põhiharja surve nuppu, et harja survet 
suurendada või vähendada. Harja surve 
indikaatortuled osutavad harja surve 
hetkeseadistusele.

MÄRKUS. Vaipkattega põrandate kahjustamise 
vältimiseks seadke harja surve selliseid pindu 
pühkides alati võimalikult väikseks.
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 PÜHKIMINE

OHUTUSNÕUDED: ärge kasutage masinat 
enne, kui kasutusjuhend on läbi loetud ja 
arusaadav.

1. Keerake võtilüliti SISSELÜLITATUD 
asendisse.

2. Kui kasutate masinat ökorežiimis: vajutage 
ökorežiimi nuppu, et käitada masinat 
ökorežiimis. Harja surve lülitatakse 
väikseimale sättele ja imuri ventilaator kõige 
aeglasemale kiirusele.

3. Vajutage nuppu 1-STEP. Nupus 
olev tuli süttib. Kõik eelseadistatud 
pühkimisfunktsioonid lülituvad sisse.

4. Vajadusel aktiveerige ülejäänud 
pühkimisfunktsioonid, mis on puhastatava 
pinna jaoks vajalikud.

5. Vajadusel seadke harja surve puhastatava 
pinna jaoks sobivaks.

MÄRKUS. Vaipkattega põrandate kahjustamise 
vältimiseks seadke harja surve selliseid pindu 
pühkides alati võimalikult väikseks.

6. Seadke suunalüliti edasiliikumise asendisse.

7. Vajutage liikumispedaali, et alustada 
pühkimist.

HOIATUS! Süttivad materjalid 
või reaktiivsed metallid võivad 
põhjustada plahvatuse või tulekahju. 
Ärge kasutage masinat nende 
koristamiseks.

OHUTUSNÕUDED: liikuge masinaga 
kallakutel ja libedatel pindadel aeglaselt.
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8. Suure prahi pühkimisel vajutage suure prahi 

püüduri pedaal alla, et suure prahi püüduri 
ääris üles tõsta.

9. Vabastage suure prahi püüduri pedaal, 
et suure prahi püüduri ääris langetada ja 
suurem praht äärise taha jätta. Suurema 
prahi saab seejärel kogumiskasti pühkida.

10. Kui olete pühkimise lõpetanud, vabastage 
liikumispedaal ning vajutage piduripedaali, et 
masina liikumine peatada.

11. Pühkimise peatamiseks vajutage 
1-STEP-nuppu. Nupus olev tuli kustub 
ja pühkimisfunktsioonid peatuvad pärast 
lühikest viivitust.

MÄRKUS. Kui masinaga on järjest 
vähemalt 30 minutit pühitud, hakkab 
fi ltriraputi automaatselt fi ltrit raputama, kui 
pühkimissüsteemide välja lülitamiseks 1-Step-
nuppu vajutada.

MÄRKUS. Töö käigus tõrke või tõrkekoodi 
ilmnemisel peatage masin ja vaadake 
kasutusjuhendi jaotist VEAD/MÄRGUANDED, 
et leida põhjus ning rikke või märguande 
kõrvaldamiseks rakendatavad meetmed.

12. Tühjendage kogumiskasti iga vahetuse 
lõpus või vastavalt vajadusele. Vaadake 
käesoleva juhendi jaotist KOGUMISKASTI 
TÜHJENDAMINE.

 PÜHKIMISE PEATAMINE

1. Kui masin liigub, vajutage nuppu 1-STEP, et 
lõpetada puhastustoimingud.

MÄRKUS. Kui masinaga on järjest 
vähemalt 30 minutit pühitud, hakkab 
fi ltriraputi automaatselt fi ltrit raputama, kui 
pühkimissüsteemide välja lülitamiseks 1-Step-
nuppu vajutada.

2. Vabastage liikumispedaal ja vajutage 
piduripedaali, et masin peatada.

3. Vajutage fi ltriraputi nuppu, et fi lter tolmust ja 
prahist puhastada. 

4. Tühjendage kogumiskasti iga vahetuse 
lõpus või vastavalt vajadusele. Vaadake 
käesoleva juhendi jaotist KOGUMISKASTI 
TÜHJENDAMINE.
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 KASUTAMINE  

 PUNKRI TÜHJENDAMINE

  KOGUMISKASTI TÜHJENDAMINE 
(KOGUMISKASTI HÜDROTÕSTEGA 
MASINAD)

1. Sõitke masinaga prahi kogumiskohta või 
prahikonteineri juurde.

2. Vajutage fi ltriraputi nuppu. Raputi töötab 
umbes 30 sekundit. Näidiklamp süttib 
fi ltriraputi töötamisel. Kui fi ltriraputi tuleb 
peatada, vajutage uuesti fi ltriraputi nuppu.

3. Enne punkri tõstmist lülitage välja kõik 
puhastusfunktsioonid.

4. Pärast fi ltriraputi peatumist hoidke 
allavajutatuna kogumiskasti turvanuppu 
ja   kogumiskasti tõstmise/langetamise lüliti 
ülemist osa, et kogumiskast üles tõsta. 
Vabastage nupp ja lüliti, kui kogumiskast 
on soovitud asendis. Kui kogumiskast 
on ohutuks tühjendamiseks piisavalt 
kõrgele tõstetud, süttivad kogumiskasti 
tühjakspööramise lüliti tuled. 

OHUTUSNÕUDED: veenduge masina 
kasutamisel enne punkri tõstmist, et selleks 
on piisavalt ruumi. Ärge tõstke punkrit, kui 
masin on kallakul.

MÄRKUS. Pidage meeles, et kogumiskasti 
tõstmisel on minimaalne vajalik laekõrgus 
2220 mm (87,4 in).

5. Tagurdage masinaga aeglaselt 
prügikonteineri juurde. Paigutage punker 
prahikonteineri kohale.

6. Hoidke allavajutatuna kogumiskasti 
turvanuppu ja   kogumiskasti tõstmise/
langetamise lüliti alumist osa, et kogumiskast 
prügikonteineri sisse langetada, et 
tühjakspööramisel eralduks vähem tolmu.

OHUTUSNÕUDED: masinaga tagurdamisel 
olge ettevaatlik. Liikuge tõstetud punkriga 
ettevaatlikult.

7. Vajutage ja hoidke all   punkri sissetõmbamise 
lülitit, et punker tühjendada. Kogumiskasti 
tühjakspööramise lüliti tuled vilguvad, kui 
kogumiskasti tühjaks pööratakse.
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KASUTAMINE
8. Vajutage ja hoidke punkri sissetõmbamise 

lüliti allosa, et kallutada punker tagasi 
otseasendisse.

9. Hoidke allavajutatuna kogumiskasti 
turvanuppu ja kogumiskasti tõstmise/
langetamise lüliti ülemist osa, et tõsta 
kogumiskast prügikonteineri ülemisest 
servast kõrgemale.

10. Tagurdage masinaga aeglaselt 
prügikonteinerist või tühjenduskohast 
eemale.

11. Peatage masin ning hoidke allavajutatuna 
kogumiskasti turvanuppu ja kogumiskasti 
tõstmise/langetamise lüliti alumist osa, kuni 
kogumiskast on täielikult langetatud.

MÄRKUS. Kui kogumiskast pole enne 
langetamist täielikult tagasi pööratud, siis 
selle langetamine peatub ning see pööratakse 
täielikult tagasi, enne kui see edasi täielikult 
langetatud asendisse liigub.
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 KASUTAMINE  

  KOGUMISKASTI TÜHJENDAMINE (KÄSITSI 
TÜHJENDATAVAD MASINAD)

1. Sõitke masinaga prahi kogumiskohta või 
prahikonteineri juurde.

2. Vajutage fi ltriraputi nuppu, et fi lter prahist 
puhastada. Kui fi ltriraputi tuleb peatada, 
vajutage uuesti fi ltriraputi lüliti ülaosa.

3. Lülitage kõik puhastusfunktsioonid välja.

4. Keerake võtilüliti VÄLJALÜLITATUD 
asendisse.

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest 
lahkumist või selle hooldamist peatuge 
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja 
eemaldage võti.

5. Eemaldage mõlemad tihvtid kogumiskasti 
käepideme küljest.

6. Seadke kogumiskasti VarioHeight-käepide 
soovitud asendisse ning paigaldage 
mõlemad tihvtid tagasi kogumiskasti 
käepidemesse, et käepide tõstetud 
asendisse fi kseerida.

7. Suruge kogumiskasti fi ksaatori käepideme 
mõlemad osad kokku ning tõstke 
kogumiskasti fi ksaatorit kogumiskasti 
vastuspoldist eemale. Korrake protseduuri 
kogumiskasti teisel küljel oleva kogumiskasti 
fi ksaatoriga.

MÄRKUS. Kui kogumiskast on täis, kasutage 
vajadusel kogumiskasti käepidet, et 
kogumiskasti veidi masina poole suruda.

8. Tõmmake kogumiskasti käepidemest, et 
kogumiskast masinast välja pöörata.
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KASUTAMINE
9. Pöörake kogumiskast ettevaatlikult 

prügikonteinerisse ning kallutage, et 
kogumiskast sisust tühjendada.

OHUTUSNÕUDED: Olge masinaga töötades 
kogumiskasti tühjendamisel ettevaatlik. 
Kogumiskasti mahub kuni 91 kg (200 lb) 
prahti. Suure raskuse valesti tõstmisel 
võite selja „ära tõmmata” või saada muu 
vigastuse.

10. Ainult lisavarustusse kuuluvate 
eemaldatavate prahisalvedega masinad: 
tõstke prahisalved kogumiskastist välja ja 
tühjendage need. Paigaldage prahisalved 
kogumiskasti tagasi.

11. Kui olete kogumiskasti tühjendamise 
lõpetanud, pöörake kogumiskasti masinasse 
tagasi, kuni fi ksaatorid lukustavad 
kogumiskasti uuesti masina külge.

12. Seadke kogumiskasti käepide kõige 
madalamasse asendisse.
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 KASUTAMINE  

 KOGUMISKASTI TUGILATI RAKENDAMINE 
(KOGUMISKASTI HÜDROTÕSTEGA 
MASINAD)

1. Lülitage masin sisse.

OHUTUSNÕUDED: Hoidke masina 
käivitamisel piduripedaali allavajutatuna.

2. Tõstke punker täiesti üles.

HOIATUS! Tõstevarda liigend. Hoidke 
punkri tõstevarrastest eemale.

OHUTUSNÕUDED: veenduge masina 
kasutamisel enne punkri tõstmist, et selleks 
on piisavalt ruumi. Ärge tõstke punkrit, kui 
masin on kallakul.

MÄRKUS. Pidage meeles, et kogumiskasti 
tõstmisel on minimaalne vajalik laekõrgus 
2220 mm (87,4 in).

3. Keerake võtilüliti VÄLJALÜLITATUD 
asendisse.

4. Eemaldage vasak kattepaneel või tõstke 
vasaku kattepaneeli ülaosa masinast 
piisavalt palju eemale, et saada juurepääs 
kogumiskasti tugilatile.

5. Tõstke kogumiskasti tugilatt kogumiskasti 
tõstesilindri peale.

HOIATUS! Ülestõstetud punker 
võib alla langeda. Kasutage punkri 
tugilatti.

 KOGUMISKASTI TUGILATI VABASTAMINE 
(KOGUMISKASTI HÜDROTÕSTEGA 
MASINAD)

1. Tõstke kogumiskasti tugilatt kogumiskasti 
tõstesilindrilt maha ning toetage 
kogumiskasti tugilatt kogumiskasti 
tõstesilindri külje vastu.

OHUTUSNÕUDED: hoidke jalg masina 
käivitamisel piduripedaalil ning suunapedaal 
neutraalasendis.

2. Paigaldage/fi kseerige vasak kattepaneel 
tagasi masina külge.

3. Keerake võtilüliti SISSELÜLITATUD 
asendisse.

4. Langetage punker täielikult.

HOIATUS! Tõstevarda liigend. Hoidke 
punkri tõstevarrastest eemale.
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 MASINA VÄLJALÜLITAMINE

1. Eemaldage jalg veopedaalilt.

2. Pühkimise peatamiseks vajutage nuppu 
1-STEP.

3. Vajutage masina peatamiseks piduripedaali.

4. Keerake võtilüliti VÄLJALÜLITATUD 
asendisse ja eemaldage võti.

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest 
lahkumist või selle hooldamist peatuge 
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja 
eemaldage võti.

 MASINA PUHASTAMINE

Masina välispindu võib puhastada madala 
survega veepihustiga (nt aiavoolikust). Ärge 
puhastage masinat survepesuriga ega muu 
kõrge survega veepihustiga. 

OHUTUSNÕUDED: ärge kasutage 
masina hooldamisel masina elektriliste 
komponentide läheduses survepesurit ega 
veejuga.

Kõik kaitsepaneelid, katted ja iste peavad olema 
langetatud või suletud asendis ning need tuleb 
fi kseerida langetatud või suletud asendisse, 
enne kui hakkate masinat veega puhastama. 
Ärge laske kogumiskasti tolmufi ltril ega HEPA-
fi ltril märjaks saada.
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 KASUTAMINE  

 TÕRKE-/HOIATUSKOODID JA MÄRGUTULED

 TÕRKE-/HOIATUSKOODID JA MÄRGUTULED

Kui masin või akulaadija tuvastab tõrke, 
hakkavad tõrke märgutuli ja tõrkekoodi LED-
märgutuled vilkuma.

Tõrke/hoiatuse lähtestamiseks lülitage masin 
välja ja kõrvaldage seejärel tõrke/hoiatuse 
põhjus. Tõrge/hoiatus lähtestatakse pärast 
masina uuesti sisselülitamist.

Vaadake tõrke/hoiatuse märgutulede tabelit, et 
selgitada välja tõrke/hoiatuse põhjus ning lugeda 
selle kõrvaldamise juhiseid.
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  MASINA VEAKOODID

LED-tõrkekood 
☼ = vilkumine

Tõrkekood Põhjus(ed) Abinõu

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 0xFFF0 Hädaseiskamise nupp on rakendatud Vabastage hädaseiskamise nupp ja 
lülitage masin võtilülitist välja ja uuesti 
sisse, et tõrkekood nullida.

☼ ☼ ● ☼ ● 0x0B06 Akuvee paagi tühjenemise hoiatus Täitke akuvee automaatse lisamise 
paak.

 ● ● ● ● ☼ 0x07A1 Tulekahju punkris Lülitage masin välja. Kustutage 
tulekahju. Vajadusel kutsuge 
avariipersonal.
Märkus. Selle tõrke esinemisel kõlab 
helisignaal. Vajutage helisignaali nuppu, 
et helisignaal vaigistada.

● ☼ ☼ ● ● 0x0F101 Laadija koormuse puudumise hoiatus Veenduge, et akud on laadijaga 
ühendatud.

● ● ☼ ☼ ☼ 0x0F102 Laadija ülekuumenemise hoiatus. Laadimiseks viige masin hea 
ventilatsiooniga piirkonda.

☼ ● ● ☼ ☼ 0x0133 Peamise pühkimisharja mootori liigvoolu 
tõrge

Veenduge, et hari / harja mootor pole 
prahist blokeeritud. Eemaldage praht. 
Kui probleemi ei õnnestu lahendada, 
võtke ühendust kvalifi tseeritud Tennanti 
hooldustehnikuga.

0x0134 Peamise pühkimisharja mootori DP liigvoolu 
tõrge

0x0135 Peamise pühkimisharja mootori SW liigvoolu 
tõrge

0x0153 Parema pühkimisharja mootori liigvoolu tõrge

0x0154 Parema pühkimisharja mootori DP liigvoolu 
tõrge

0x0155 Parema pühkimisharja mootori SW liigvoolu 
tõrge

0x0163 Vasaku pühkimisharja mootori liigvoolu tõrge

0x0164 Vasaku pühkimisharja mootori DP liigvoolu 
tõrge

0x0165 Vasaku pühkimisharja mootori SW liigvoolu 
tõrge

0x0173 Filtri/raputi mootori liigvoolu tõrge Veenduge, et raputi mootor saab vabalt 
pöörelda. Eemaldage takistused, mis ei 
lase raputi mootoril pöörelda. 
Kui probleemi ei õnnestu lahendada, 
võtke ühendust kvalifi tseeritud Tennanti 
hooldustehnikuga.

0x0174 Filtri/raputi mootori liigvoolu 1 tõrge

0x0175 Filtri/raputi mootori liigvoolu 2 tõrge

● ☼ ☼ ● ☼ 0x0238 Peamine pühkimistäitur on seiskunud Kontrollige, et praht ei takista täiturit. 
Eemaldage praht.
Kui probleemi ei õnnestu lahendada, 
võtke ühendust kvalifi tseeritud Tennanti 
hooldustehnikuga.

0x0248 Parema külgharja pühkimistäitur on 
seiskunud

0x0258 Vasaku külgharja pühkimistäitur on seiskunud

0x0268 Kogumiskasti tõstmistäitur on seiskunud

0x0278 Kogumiskasti pööramistäitur on seiskunud

☼ ● ● ● ☼ 0x0980 Üldine veosüsteemi tõrge Keerake masina võtilüliti välja- ja 
seejärel sisselülitatud asendisse, et 
tõrge nullida.
Kontrollige kaitselülitit 1 (CB1). 
Lähtestage kaitselüliti, kui see on 
vallandunud.
Kui probleemi ei õnnestu lahendada, 
võtke ühendust kvalifi tseeritud Tennanti 
hooldustehnikuga.

0x09E3 Veokontrolleri viga

● ☼ ☼ ☼ ● 0x0B04 Akuvee lisamise süsteemi CAN-ühenduse 
tõrge

Keerake masina võtilüliti välja- ja 
seejärel sisselülitatud asendisse, et 
tõrge nullida.
Kui probleemi ei õnnestu lahendada, 
võtke ühendust kvalifi tseeritud Tennanti 
hooldustehnikuga.

0x0F103 Akulaadija CAN-ühenduse tõrge

0xFF20 Peamise pühkimisharja CAN-ühenduse tõrge

0x09F0 Veosüsteemi ühenduse katkemise hoiatuse

MÄRKUS. Mis tahes muude tõrkekoodide 
puhul võtke ühendust kvalifi tseeritud Tennanti 
hooldustehnikuga.
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  SISSEEHITATUD AKULAADIJA 
HOOLDUSNÄIDIKUTE KOODID

LED-tõrkekood 
☼ = vilkumine

Tõrkekood Põhjus(ed) Abinõu

☼ ☼ ☼ ● ● 0xF100 Laadija rikkeolek. Võtke ühendust hooldustöökojaga.

0xF104 Akude nõuetekohane laadimine pole 
võimalik.

Võtke ühendust hooldustöökojaga.

● ☼ ☼ ● ● 0xF101 Laadija pole akupakiga ühendatud. Kontrollige kaabliühendusi. Veakoodi 
püsimisel võtke ühendust hooldusega.

● ☼ ● ● ● 0xF102 Laadija on üle kuumenenud. Laske laadijal maha jahtuda. Viige hästi 
ventileeritud kohta. Rikke püsimisel võtke 
ühendust hooldustöökojaga.

● ☼ ☼ ☼ ● 0xF103 Laadija side rike. Lülitage masin välja ja sisse. Veakoodi 
püsimisel võtke ühendust hooldusega.
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   LISAVARUSTUS

   Imitoru (lisavarustus)

Kasutage imutoru nende alade puhastamiseks, 
mis ei ole masinaga ligipääsetavad.

HOIATUS! Süttivad materjalid 
või reaktiivsed metallid võivad 
põhjustada plahvatuse või tulekahju. 
Ärge kasutage masinat nende 
koristamiseks.

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest 
lahkumist või selle hooldamist parkige see 
tasasele pinnale.

1. Lülitage masin sisse.

2. Vajutage imuri lüliti ülemist osa, et seada 
imurisüsteem ooterežiimi.

3. Imuri sisselülitamine: tõstke imutoru 
hoidikust üles. Imur lülitub tööle.

4. Puhastage imutoruga.

5. Imuri väljalülitamine: pange imutoru tagasi 
hoidikusse ning imur lülitub välja.

6. Vajutage imutoru lüliti alumist osa, et 
imurisüsteem välja lülitada.

  SINISED JALAKÄIJATE HOIATUSTULED 
(LISAVARUSTUS)

Sinised jalakäijate hoiatustuled valgustavad 
põrandat masina ees ja taga, et hoiatada 
jalakäijaid masina lähedusest. Sinised jalakäijate 
hoiatustuled süttivad võtilüliti sisselülitamisel 
automaatselt. Reguleerige eesmine ja tagumine 
sinine jalakäijate hoiatustuli niimoodi, et need 
näitavad masinast piisavalt kaugele, hoiatamaks 
jalakäijaid masina lähedusest.
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  TAGURDUSALARMI HELITUGEVUSE 
SEADMINE (LISAVARUSTUS)

OHUTUSNÕUDED: järgige masina 
kasutamisel tagurdusalarmi puudutavaid 
ohutusjuhiseid.

Tagurdusalarmi helitugevust saab seadistada 
vahemikus 85−102 dB(A). Helitugevuse 
reguleerimiseks tõstke iste üles, rakendage 
istmetugi ning reguleerige helitugevust alarmi 
helitugevuse nupust.

Helitugevuse suurendamine: keerake nuppu 
päripäeva.

Helitugevuse vähendamine: Keerake nuppu 
vastupäeva.
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 MASINA TÕRKEOTSING

Probleem Põhjus Abinõu

  Liigne tolmamine Imuri ventilaator on väljas Lülitage imuri ventilaator sisse

Punkri tolmufi lter on umbes Raputage tolmufi ltrit ja/või vahetage välja

Harja äärised ja tolmutihendid on kulunud, 
kahjustatud või seadistusest ära nihkunud

Reguleerige harja ääriseid ja/või tihendeid või 
vahetage välja

Imuri ventilaatori tihend on kahjustatud Vahetage imuri ventilaatori tihend välja

Imuri ventilaatori rike Võtke ühendust Tennanti hooldustehnikuga

Thermo-Sentry on seiskunud Laske Thermo-Sentryl jahtuda

Perma-fi lter on ummistunud Puhastage Perma-fi ltrit

  Pühkimiskvaliteet on kehv Harjased on kulunud Vahetage harjad välja

Põhiharja ajami mehhanismi on sattunud 
prahti

Eemaldage praht põhiharja ajami 
mehhanismist

Põhi- ja/või külgharja ajami rike Võtke ühendust Tennanti hooldustehnikuga

Punker on täis Tühjendage prahikoguja

Suure prahi püüduri ääris on kulunud või 
kahjustunud

Vahetage suure prahi püüduri ääris

Ringlev veljelint on kahjustatud Vahetage veljelint

Kogumiskasti tihendid on kulunud või 
kahjustunud

Vahetage tihendid välja

Vale pühkimishari Võtke ühendust Tennanti hooldustehnikuga

Külgharja ajami rike Võtke ühendust Tennanti hooldustehnikuga

Põhiharja ajami rike Võtke ühendust Tennanti hooldustehnikuga

  Vähenenud tööaeg Aku ei ole täielikult laetud Laadige akut, kuni laadija lülitub automaatselt 
välja

Defektne aku Vahetage aku

Akud vajavad hooldust Vaadake osa „HOOLDUS” jaotist „AKUD”

Akulaadija rike Vahetage akulaadija

  Pühkimisfunktsioonid ei 
lülitu sisse

Punker on üleval Langetage punker täielikult

Punkris on leek Lülitage masin välja. Kustutage tulekahju.
Vajadusel kutsuge avariipersonal.

  Kehv imuri jõudlus Imuri kott on kahjustunud või täis Vahetage imuri kott

Voolik on ummistunud Kõrvaldage ummistus

Kuivimurisüsteemi tihenditel on rebendeid Vahetage tihendid välja
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 HEPA-FILTERSÜSTEEMI TÕRKEOTSING

Kui HEPA-fi ltriga masina kasutamisel eraldub 
liigselt tolmu, vt järgmist tõrkeotsingu tabelit ja 
selles toodud protseduure.

Samm Toiming Tolmu ei eraldu Tolmu eraldub

1 * Kasutage elektrilist raputit, et peamist tolmufi ltrit raputada. 
* Tühjendage kogumiskast

Jätkake pühkimist Jätkake 2. sammust

2 * Kontrollige kogumiskasti tihendeid Jätkake pühkimist Jätkake 3. sammust

3 * Eemaldage põhifi lter ning asetage see kilekotti ja koputage 
fi ltrit käsitsi, et see tolmust tühjendada.
* Kontrollige fi ltri katte tihendit.
* Kontrollige kogumiskasti fi ltri ülemist ja alumist tihendit.
* Kontrollige imuri ventilaatori sisselaske tihendit

Jätkake pühkimist Jätkake 4. sammust

4 * Kontrollige külgharja tolmukontrolli ääriseid kahjustuste ning 
vale reguleerituse osas

Jätkake pühkimist Jätkake 5. sammust

5 * Kontrollige kõiki välimisi harjasektsiooni ääriseid.
* Eemaldage peamine pühkimishari ning kontrollige 
pühkimiskambri ääriseid

Jätkake pühkimist Jätkake 8. sammust

6 * Eemaldage HEPA-fi lter ja kontrollige ventilaatori plaadi 
tihendeid

Jätkake pühkimist
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 HOOLDUS  

 HOOLDUSTABEL

Allolevas tabelis on toodud iga protseduuri eest 
vastutav isik.

O = operaator.
V = väljaõppega personal.

 = HEPA-fi ltersüsteemiga masinatele 
mõeldud ainulaadne hooldusgraafi k.

Intervall Vastut-
av isik

HE-
PA-fi l-
triga

HEPA-
fi ltrita

Klahv Kirjeldus Toiming Määrdeaine/
vedelik

Määrdepunk-
tide arv

Kord 
päevas / 
8 h järel

O 7 Hüdropaak (ainult 
kogumiskasti 
hüdrotõstega 
masinad)

Kontrollige hü-
droõli taset.

HYDO 1

O 1 Harjasektsiooni 
äärised

Kontrollige 
kahjustusi, kulu-
mist ja reguleeri-
tust

- 5

O * 1 Harjasektsiooni 
HEPA-äärised

Kontrollige 
kahjustusi, kulu-
mist ja reguleeri-
tust

- 2

O 2 Külgäärised Kontrollige 
kahjustusi, kulu-
mist ja reguleeri-
tust

- 2

O 3 P?hihari Kahjustuste, 
kulumise ja 
jäätmete kontrol-
limine

- 2

O 4 Parem külghari/
vasak külghari 
(lisavarustus)

Kahjustuste, ku-
lumise, jäätmete 
kontrollimine

- 1 (2)

O - Külgharja tolmu-
kontrolli äärised 
(lisavarustus)

Kontrollige 
kahjustusi, kulu-
mist ja reguleeri-
tust

- Kõik

O 5 Punkri tolmufi lter Raputage puhas-
tamiseks

- 1

O * 5 Punker Puhastage ja 
loputage

- 1

O * 19 Põhiharja luugi 
HEPA-tihendid

Kontrollige 
kahjustuste ja 
kulumise suhtes

- 1

O 6 Imutoru kott 
(lisavarustus)

Puhastage - 1

Üks kord 
nädalas

T 8 Akuelemendid Kontrollige elek-
trolüüdi taset

DW Kõik

O 8 Akusektsioon Kontrollige 
vedeliku suhtes. 
Vajadusel tühjen-
dage

-

50 tundi O 3 P?hihari Pöörake täisringi 
võrra

- 1

O - Imutoru kott 
(lisavarustus)

Kontrollige või 
vahetage imuri 
kotti

- 1

O - Imutoru ventilaa-
tor (lisavarustus)

Kontrollige 
kahjustuste ja 
kulumise osas

- 1



44 S16  9045333  (11-2020)

HOOLDUS
Allolevas tabelis on toodud iga protseduuri eest 
vastutav isik.

O = operaator.
V = väljaõppega personal.

 = HEPA-fi ltersüsteemiga masinatele 
mõeldud ainulaadne hooldusgraafi k.

Intervall Vastut-
av isik

HEPA-
fi ltriga

HEPA-
fi ltrita

Klahv Kirjeldus Toiming Määrdeaine/
vedelik

Määrdepunk-
tide arv

100 tundi T 8 Aku niisutus-
süsteem (lisavar-
ustus)

Voolikute ja ühen-
duste kahjustuste 
ning kulumise 
kontrollimine

Kõik

O 5 Punkri tolmufi lter Kontrollige 
kahjustusi, puhas-
tage või vahetage

1

O 10 Punkri tihendid Kontrollige 
kahjustuste ja 
kulumise osas

- 6

O 5 Punkrifi ltri 
tihendid

Kontrollige 
kahjustuste ja 
kulumise osas

- 2

O 21 Perma-fi lter Kontrollige prahi 
suhtes, vajadusel 
puhastage

1

O 5 Vaibakiufi lter 
(lisavarustus)

Kontrollige prahi 
suhtes, vajadusel 
puhastage

O 11 Imuri tihend Kontrollige 
kahjustuste ja 
kulumise osas

- 1

O 1 Suure prahi 
püüduri ääris

Kontrollige 
kahjustuste ja 
kulumise osas

- 1

O 14 Põhiharja veo-
rihm

Kontrollige kulu-
mise suhtes

- 1

200 tundi T 16 Roolikett Määrige ja kon-
trollige kahjustu-
ste ja kulumise 
suhtes.

GL 1

O 4 Külgharja (-har-
jade) kaitse

Kontrollige 
kahjustuste ja 
kulumise osas

- 1 (2)

T 8 Aku klemmid ja 
kaablid

Kontrollige ja 
puhastage

- Kõik

T 17 Kogumiskasti 
tõstehoobade 
liigendid (ainult 
kogumiskasti 
hüdrotõstega 
masinad)

Määrige SPL 3

500 tundi O 18 Rehvid Kontrollige 
kahjustuste ja 
kulumise suhtes

- 3

T 20 Imuri ventilaatori 
mootor(id)

Kontrollige moo-
tori harjaseid

- 1

T * 11 HEPA imuri ven-
tilaatori mootorid

Kontrollige moo-
tori harjaseid

- 2



45S16  9045333  (11-2020)

 HOOLDUS  
Allolevas tabelis on toodud iga protseduuri eest 
vastutav isik.

O = operaator.
V = väljaõppega personal.

 = HEPA-fi ltersüsteemiga masinatele 
mõeldud ainulaadne hooldusgraafi k.

Intervall Vastut-
av isik

HEPA-
fi ltriga

HEPA-
fi ltrita

Klahv Kirjeldus Toiming Määrdeaine/
vedelik

Määrdepunk-
tide arv

800 tundi T - Hüdrovoolikud 
(ainult kogumis-
kasti 
hüdrotõstega 
masinad)

Kontrollige kulu-
mise ja kahjustu-
ste suhtes

- Kõik

1750 h T 13 Imuri ventilaatori 
mootor

Kontrollige moo-
tori harjaseid

- 1

2400 
tundi

T 7 Hüdropaak (ainult 
kogumiskasti 
hüdrotõstega 
masinad)

Vahetage hü-
draulikasüsteemi 
vedelik

HYDO 1

MÄÄRDEAINE/VEDELIK

DW – destilleeritud vesi
SPL erimäärdeaine, määre Lubriplate EMB 
(ettevõtte Tennant osanumber 01433-1)
GL SAE 90 suure survetaluvusega määrdeaine
HYDO Tennant True preemium-klassi 
hüdraulikavedelik või võrdväärne

MÄRKUS. Eriti tolmuses keskkonnas võivad olla 
vajalikud tihedamad hooldusintervallid.
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 KOLLASED PUUTEPUNKTID

Seadmel on hõlpsasti leitavad kollased 
puutepunktid lihtsamateks hooldustöödeks. 
Nende hooldustööde tegemiseks ei ole tarvis 
tööriistu.

 MÄÄRDEAINE

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest 
lahkumist või selle hooldamist peatuge 
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja 
eemaldage võti.

  ROOLIKETT

Roolikett asub otse veoratta koostu kohal. 
Kontrollige kahjustusi või kulumist ning määrige 
rooliketti iga 200 tunni järel.

  KOGUMISKASTI TÕSTEHOOBADE 
LIIGENDID (AINULT KOGUMISKASTI 
HÜDROTÕSTEGA MASINAD)

Määrige punkri tõstevarda pöördepolte iga 200 
töötunni järel.
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 HÜDROSÜSTEEM (AINULT KOGUMISKASTI 
HÜDROTÕSTEGA MASINAD)

  Kontrollige hüdraulikavedeliku taset 
töötemperatuuril iga päev. Hüdrovedeliku tase 
peab olema   hüdropaagis tähiste MIN ja MAX 
vahel. Punker peab hüdraulikavedeliku taseme 
kontrollimise ajal langetatud olema.

TÄHELEPANU! Ärge täitke 
hüdraulikasüsteemi vedeliku paaki ülemäära 
ega töötage masinaga, mille hüdraulikapaagis 
on vähe vedelikku. Selle tulemusel võib 
masina hüdraulikasüsteem kahjustuda.

  Tühjendage hüdropaak ja täitke see värske 
kvaliteetse hüdrovedelikuga TennantTrue iga 
2400 töötunni järel.

  HÜDRAULIKAVEDELIK

TennantTrue premium 
hüdraulikaõli (Extended Life)

Osa 
Number

Maht ISO viskoossusindeks 
(VI)

1057707 3,8 l (1 gal) ISO 32 
VI 163 või kõrgem1057708 19 l (5 gal)

Veenduge mõne kohalikult saadaoleva 
hüdraulikavedeliku kasutamisel, et 
selle tehnilised andmed ühtiksid 
Tennanti hüdraulikavedeliku omadega. 
Asendusvedelike kasutamine võib põhjustada 
hüdraulikakomponentide enneaegseid tõrkeid.

TÄHELEPANU! Hüdraulika komponentide 
töökorras olek sõltub hüdraulikasüsteemi 
vedeliku kasutamisest sisemiseks 
määrimiseks. Talitlushäired, kiire kulumine 
ja kahjustused on tagajärjeks mustuse 
või muude saasteainete sattumisel 
hüdraulikasüsteemi.

  HÜDRAULIKAVOOLIKUD

Kontrollige hüdraulikavoolikute kulumist ja 
kahjustuste esinemist iga 800 töötunni järel.

OHUTUSNÕUDED: kasutage 
masina hooldamisel rõhu all oleva 
hüdraulikasüsteemi vedeliku lekkekoha 
tuvastamiseks kartongi.

Kõrge rõhu all olev läbi väga väikese avause 
väljapääsenud vedelik võib olla peaaegu 
nähtamatu, kuid põhjustada tõsiseid 
kehavigastusi.

00002

Kui hüdraulikavedelik tekitab väljapääsemisel 
kehavigastusi, pöörduge viivitamatult arsti 
poole. Õige ravimenetluse puudumisel võib välja 
kujuneda tõsine põletik või esineda tüsistusi.

Lekete esinemisel võtke ühendust mehaaniku 
või ülemusega.
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 AKUD

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest 
lahkumist või selle hooldamist peatuge 
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja 
eemaldage võti.

  AVATUD (MÄRG)PLIIAKUD JA 
HOOLDUSVABAD SULETUD PLIIAKUD

Aku tööiga sõltub eeskätt selle korralikust 
hooldusest. Aku tööea maksimaalseks 
pikendamiseks:

 – Ärge laadige akusid rohkem kui üks kord 
päevas ja laadige ainult pärast seda, kui 
masin on töötanud vähemalt 15 minutit.

 – ärge hoidke akut osaliselt laetuna pikema aja 
vältel.

 – Laadige akut ainult hästi ventileeritud alas, et 
vältida gaasi kogunemist. Akude laadimisel 
peab õhutemperatuur olema madalam kui 
80 °F / 27 °C ja kõrgem kui 32 °F / 0 °C.

 – Laske laadijal aku laadimine lõpule viia, 
enne kui masinat uuesti kasutate.

 – Hoidke märgakudes elektrolüüdi tase 
vajalikul kõrgusel, kontrollides seda iga 
nädal.

MÄRKUS. Kui masinal on akuvee automaatse 
lisamise süsteem, jätkake jaotisest AKUVEE 
LISAMISE AUTOMAATIKA SMART-FILL.

  ELEKTROLÜÜDI TASEME KONTROLLIMINE

Märg plii-happeaku vajab regulaarset hooldust 
allpool kirjeldatud viisil. Kontrollige aku 
elektrolüüdi taset iga nädal.

MÄRKUS. Ärge kontrollige elektrolüüdi taset, kui 
masin on varustatud aku niisutussüsteemiga. 
Jätkake jaotisega „AKU NIISUTUSSÜSTEEM 
(LISAVARUSTUS)”.

08247

OHUTUSNÕUDED: hoidke masina 
hooldamisel metallesemed akudest eemal. 
Vältige kokkupuudet akuhappega.

Tase peab jääma aku plaatidest veidi kõrgemale, 
nagu on näidatud joonisel „Enne laadimist”. 
Kui tase on madalam, lisage destilleeritud vett. 
ÄRGE TÄITKE ÜLE. Elektrolüüt paisub ja võib 
laadimise ajal põhjustada ülevoolu. Pärast 
laadimist saab destilleeritud vett lisada kuni 3 
mm (0,12 tolli) allapoole taseme vaatetorusid.

Before Charging After Charging

MÄRKUS. veenduge, et aku korgid oleksid 
laadimise ajal paigas. Võimalik, et pärast 
aku laadimist on tunda väävli lõhna. See on 
normaalne.
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  HOOLDUSVABAD AKUD

Hooldusvabad akud ei vaja niisutamist. 
Puhastamine ja muud regulaarsed 
hooldustoimingud on siiski vajalikud.

  ÜHENDUSTE KONTROLLIMINE/
PUHASTAMINE

Kontrollige iga 200 töötunni järel lahtisi 
akuühendusi ja puhastage akude pind, 
sealhulgas klemmid ja kaabliklambrid, kasutades 
söögisooda ja vee kanget lahust. Vahetage 
kulunud või kahjustunud juhtmed välja. Ärge 
eemaldage akude puhastamise ajal aku korke.
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    AKUDE LAADIMINE

OLULINE! Veenduge enne laadimist, et 
laadija on seadistatud akutüübi jaoks 
sobivale sättele.

MÄRKUS. kasutage akude jaoks õige 
võimsusega laadijat, et vältida akude 
kahjustumist ja kasutusea lühenemist.

MÄRKUS. Ärge valiklaadige standardakut, kuna 
see võib vähendada selle kasutusiga.

1. Parkige masin tasasele ja kuivale pinnale 
hea ventilatsiooniga kohas.

2. Keerake võtilüliti VÄLJALÜLITATUD 
asendisse.

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest 
lahkumist või selle hooldamist peatuge 
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja 
eemaldage võti.

3. Avage akukambri kate ja kinnitage tugi.

MÄRKUS. veenduge enne laadimist, et 
akude elektrolüüdi tase on nõuetekohane. 
Vaadake jaotist „ELEKTROLÜÜDI TASEME 
KONTROLLIMINE”.

4. Välise laadijaga masinad: Ühendage 
laadimiskaabli konnektor välise laadija 
konnektorisse masina küljes.

5. Ühendage laadija vahelduvvoolu toitejuhe 
nõuetekohase maandusega seinakontakti.

6. Laadija hakkab automaatselt laadima 
ja lülitub välja, kui akud on täis laetud. 
Maksimaalne laadimistsükkel võib olenevalt 
aku tüübist kesta 6–12 tundi.

Sisseehitatud akulaadija: aku tühjenemise 
näidiku tuled vilguvad edasi-tagasi kogu 
laadimistsükli vältel. Kui kõik viis tuld 
vilguvad korduvalt kaheste tsüklitena, on 
laadimistsükkel lõppenud

OHUTUSNÕUDED: Ärge lahutage välise 
laadija kaablit masina pistikupesast, kui 
laadija töötab. Tekkida võib elektrikaar. Kui 
laadijat on vaja laadimise ajal välja lülitada, 
ühendage esmalt lahti vahelduvvoolu juhe.

7. Välise laadijaga masinad: kui akud on täiesti 
täis laetud, eraldage vahelduvvoolu toitejuhe 
seinakontaktist ning lahutage seejärel 
laadimiskaabel välise laadija konnektorist 
masina küljes.

MÄRKUS. Välise laadijaga mudelite puhul tuleb 
enne laadija ja masina lahutamist lahutada 
vahelduvvoolu toitejuhe vooluvõrgust.

Integreeritud laadijaga masinad: kui akud on 
täiesti täis laetud, eraldage vahelduvvoolu 
toitejuhe seinakontaktist ning kerige see 
akusektsiooni katte küljes olevate konksude 
külge.
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  INTEGREERITUD JA VÄLISE AKULAADIJA 
SÄTTED

MÄRKUS. Järgmised juhised on mõeldud 
Tennanti tarnitava Delta-Q laadija RC-900-U36 
kasutajatele.

MÄRKUS. Integreeritud laadija sätete 
muutmiseks tuleb kasutada Tennant 
diagnostikatööriista.

1. Praeguse profi ilisätte kuvamiseks vajutage 
laadimisprofi ili valimise nuppu. Profi ilisätet 
näitab järjestikuste roheliste vilkumiste arv 
pärast kaht esialgset punast vilkumist. Seda 
koodi korratakse kaks korda.

Nt profi ilisäte 3 ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(vilgutused: punane-punane-roheline-roheline-
roheline)

Nt profi ilisäte 4-3: ☼☼☼☼☼☼ ║ ☼☼☼
(vilgutused: punane-punane, roheline-
roheline-roheline-roheline – paus – roheline-
roheline-roheline)

2. Uue profi ilisätte valimiseks aku valimise 
režiimi sisenemiseks vajutage laadimisprofi ili 
valimise nuppu ja hoidke seda 5 sekundit 
all. Kiire punane vilkumine kinnitab valitud 
režiimi sisenemist.

3. Märgutuli näitab seejärel praegust 
profi ilisätet. Seda korratakse 4 korda.

Nt profi ilisäte 3 ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(vilgutused: punane-punane-kollane-kollane-
kollane)

4. Profi ilisätte muutmiseks vajutage 
laadimisprofi ili valimise nuppu, kui praegust 
sätet korratakse 4 korda. Hoidke nuppu 
allavajutatuna, kuni vilgub soovitud 
profi ilisäte

Profi ili-
säte Aku kirjeldus

3 Märg, Trojan 180–240 Ah
7 Märg, Trojan 270–360 Ah

2-1 Märg, TAB/Enersys 180–260 Ah
2-8 Geel, Deka 180–200 Ah
4-3 AGM, Discover 200–400 Ah
5-1 Geel, Sonnenschein 150–250 Ah

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

5. Uue sätte salvestamiseks vajutage ja hoidke 
nuppu 7 sekundit all, uus säte kuvatakse 
rohelise vilkumisega. Uut sätet korratakse 
kaks korda, nii et korduste vahel on kaks 
punast vilkumist.

6. Korrake 1. sammu ja kontrollige uue 
laadimisprofi ili sätte aktiveerimist.
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   MANUAALNE AKUVEE LISAMISE SÜSTEEM

Järgmised juhised kehtivad masinatele, millel on 
käsipumbaga akuvee lisamise süsteem.

Lisavarustusse kuuluv manuaalne aku 
niisutussüsteem pakub ohutut ja hõlpsat 
võimalust hoida akude elektrolüüditase 
sobivana. See on mõeldud ainult märgakudele 
BFS TAB.

OHUTUSNÕUDED: masina hooldamisel 
tuleb kasutada kaitsevarustust vastavalt 
vajadusele. Vältige kokkupuudet 
akuhappega.

Enne aku niisutussüsteemi kasutamist 
kontrollige voolikuid ja ühendusi kahjustuste või 
kulumise suhtes.

1. Laadige enne aku niisutussüsteemi 
kasutamist akud täielikult täis. Ärge lisage 
akudele enne laadimist vett, sest elektrolüüdi 
tase tõuseb ja võib laadimise ajal põhjustada 
ülevoolu.

2. Pärast akude laadimist kontrollige aku 
elektrolüüdi taseme näidikuid aku katete 
peal. Kui tasemenäidik on must, lisage 
vett vastavalt järgmistele juhistele. 
Kui tasemenäidikud on valged, siis on 
elektrolüüditase sobiv ning vett pole tarvis 
lisada.

3. Leidke akuvooliku ühenduslüli, mis asub 
akusektsioonis. Eemaldage tolmukork ja 
ühendage käsipumba voolik.

4. Pange käsipumba vooliku teine ots 
destilleeritud veega pudelisse.

5. Pigistage käsipumba vooliku ballooni, kuni 
see muutub kõvaks. Kui tasemenäidikud 
muutuvad valgeks, on elektrolüüdi sektsioon 
täis.

6. Pärast vee lisamist paigaldage aku 
täitevooliku tolmukork tagasi ja pange 
käsipumba voolik edaspidiseks 
kasutamiseks akusektsiooni hoiule.
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     AKUSEKTSIOONI TÜHJENDUSKRAAN

Kasutage akusektsiooni tühjenduskraani, et 
akusektsioon vedelikust tühjendada. Kontrollige 
akusektsiooni kord nädalas vedeliku suhtes ning 
tühjendage, kui akusektsioonis on vett.

OHUTUSNÕUDED: Masina hooldamisel 
järgige akusektsiooni vedeliku kõrvaldamisel 
alati asutuse ohutuseeskirju.

1. Paigutage masin kohta, kuhu võib 
akusektsiooni ohutult tühjendada, lülitage 
masin välja ja eemaldage võti.

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest 
lahkumist või selle hooldamist peatuge 
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja 
eemaldage võti.

1. Vabastage põhiharja juurdepääsuluuk 
lukust ning avage see, et saada juurdepääs 
põhiharja sektsioonis asuvale akusektsiooni 
tühjenduskraanile.

2. Avage akusektsiooni tühjenduskraan ja laske 
vedelikul akusektsioonist välja voolata.

OHUTUSNÕUDED: masina hooldamisel 
tuleb kasutada kaitsevarustust vastavalt 
vajadusele. Vältige kokkupuudet akuhappega.

3. Sulgege akusektsiooni tühjenduskraan, 
kui akusektsioon on vedelikust täielikult 
tühjendatud.
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 KAITSELÜLITID, SULAVKAITSMED JA 
RELEED

  KAITSELÜLITID

Kaitselülitid on lähtestatavad vooluahela 
kaitseseadmed, mis on mõeldud elektrivoolu 
katkestamiseks vooluahela ülekoormuse korral. 
Kui kaitselüliti on aktiveerunud, lähtestage 
see käsitsi, vajutades pärast kaitselüliti 
mahajahtumist lähtestusnuppu.

Kaitselülitid 1 kuni 11 asuvad juhiistme taga 
elektrikapis. Eemaldage elektrikapi luuk, et 
saada juurdepääs kaitselülititele.

Kaitselülitid 12 kuni 19 asuvad roolisamba 
kattepaneeli taga.

Kui kaitselüliti aktiveerumist põhjustanud 
ülekoormus on ikka veel süsteemis, jätkab 
kaitselüliti voolu katkestamist seni, kuni 
probleem on kõrvaldatud.

Allolevas tabelis on toodud kaitselülitid ning 
elektrilised komponendid, mida nad kaitsevad.

Kait-
selüliti

Nimi-
vool

Kaitselülitiga vooluahel

CB1 40 A Peamine juhtplaat
CB2 40 A Põhiharja mootor
CB3 30 A Imuri ventilaatori mootor
CB4 30 A HEPA imuri ventilaatori mootor
CB5 15 A Filtri raputi
CB6 2,5 A Kasutajaliides/süüde
CB7 2,5 A Võtmega lüliti
CB8 2,5 A Esitule/tagatule/vilkuri lüliti (lisa-

varustus)
CB9 25 A Imuri ventilaatori mootor

CB10 2,5 A Smart-Fill ABW (akuvee lisamise 
automaatika) (lisavarustus)

CB11 - Ei ole kasutusel
CB12 15 A Vasaku külgharja mootor
CB13 15 A Parema külgharja mootor
CB14 2,5 A Eesmise helisignaali ja tagurdu-

sheli valimine
CB15 2,5 A Imuri lüliti (lisavarustus)
CB16 2,5 A Sinised tuled (lisavarustus)
CB17 - Ei ole kasutusel
CB18 - Ei ole kasutusel
CB19 - Ei ole kasutusel
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  SULAVKAITSMED

Sulavkaitsmed on ühekordsed vooluahela 
kaitseseadmed, mis on loodud selleks, et 
katkestada ülekoormuse korral elektrivool. Ärge 
asendage sulavkaitsmeid kunagi tugevamatega 
kui lubatud.

Sulavkaitsmed asuvad juhtboksis 
kaitselülitipaneeli taga või juhtmekimpude ja 
kaablite küljes.

Sulavkai-
tse

Nimi-
vool

Kaitselülitiga vooluahel

Sulavkai-
tse-1

80 A Veosüsteem

  RELEED

Releed on elektrilised lülitid, mis avanevad ja 
sulguvad teise elektrisüsteemi juhtimisel. Releed 
suudavad reguleerida sisendsüsteemist suurema 
võimsusega väljundsüsteemi. Põhikontaktori 
relee (M1) asub juhiistme taga elektrikapis. 
Laadija möödaviikrelee (M2) asub juhiistme taga 
elektrikapis kaitselülitite paneelil. Imuri relee (M3) 
asub imuri sektsioonis.

Allolevas tabelis on toodud releed ja kaitselülitiga 
vooluahelad.

Relee Nimivool Kaitstud vooluahel
M1 36 V AV, 200 A Põhikontaktor
M2 36 V DC, 25 A Laadija möödaviik
M3 36 V DC, 25 A Imur (lisavarustus)

  ELEKTRIMOOTORID

Kontrollige erinevate elektrimootorite 
süsinikharju. Vaadake süsinikharjade ülevaatuse 
intervalle allpool olevast tabelist.

Süsinikharjade ülevaatus Töötunnid
Imuri ventilaatori mootor 1750
HEPA imuri ventilaatori mootor (lisa-
varustus)

500

Imuri ventilaatori mootor (lisavarustus) 500
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 HEPA (KÕRGEFEKTIIVNE TAHKETE 
OSAKESTE FILTREERIMINE) 
FILTERSÜSTEEM (LISAVARUSTUS)

HEPA (kõrgefektiivne tahkete osakeste 
fi ltreerimine) fi ltersüsteem on kuiv 
pühkimissüsteem, mis koosneb 
kuivtolmukontrollist ja HEPA-fi ltrist. Iga 
sektsiooni fi ltrid, äärised ja tihendid on HEPA-
süsteemi toimimise seisukohast kriitilise 
tähtsusega.

Lisavarustusse kuuluv HEPA-fi ltersüsteem 
aitab hoida peeneteralise tolmuga keskkondi 
puhtamana.

MÄRKUS. HEPA-fi ltersüsteemi puhastamisel või 
hooldamisel küsige nõu tootjalt ja tehke endale 
selgeks kohalikud eeskirjad, mis puudutavad 
ohutusnõudeid.

 KOGUMISKAST

Kontrollige ja puhastage kogumiskasti 
igapäevaselt.

  KOGUMISKASTI PUHASTAMINE KÄSITSI 
TÜHJENDATAVAL MASINAL

1. Keerake võtilüliti VÄLJALÜLITATUD 
asendisse.

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest 
lahkumist või selle hooldamist peatuge 
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja 
eemaldage võti.

2. Eemaldage kogumiskast masina küljest. 
Juhiseid selle kohta, kuidas kogumiskast 
masina küljest eemaldada, vt jaotisest 
KOGUMISKASTI EEMALDAMINE (KÄSITSI 
TÜHJENDATAVAD MASINAD).

3. Puhastage kogumiskast prahist.

4. HEPA-fi ltriga masinad: kasutage 
kogumiskasti pesemiseks aiavoolikut.

5. Ainult lisavarustusse kuuluvate 
eemaldatavate prahisalvedega masinad: 
Tõstke prahisalved kogumiskastist välja 
ja loputage neid. Paigaldage prahisalved 
kogumiskasti tagasi.

6. Paigaldage kogumiskast masinasse tagasi.

7. Laske kogumiskastil kuivada, enne kui 
masinat uuesti kasutate.

  KOGUMISKASTI PUHASTAMINE 
KOGUMISKASTI HÜDROTÕSTEGA MASINAL

1. Lülitage masin sisse, tõstke kogumiskasti 
üles, kuni kogumiskasti tühjakspööramise 
lüliti tuled süttivad, seadke kogumiskast 
tühjakspööramise lõppasendisse ning 
lülitage masin välja.

2. Puhastage kogumiskast prahist.

3. HEPA-fi ltriga masinad: kasutage 
kogumiskasti pesemiseks aiavoolikut.

4. Lülitage masin sisse, pöörake kogumiskast 
tagasi, langetage kogumiskast masinasse 
ning lülitage masin välja.

5. Laske kogumiskastil kuivada, enne kui 
masinat uuesti kasutate.
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 KOGUMISKASTI TOLMUFILTER

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest 
lahkumist või selle hooldamist peatuge 
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja 
eemaldage võti.

PUNKRI TOLMUFILTRI EEMALDAMINE VÕI 
VÄLJAVAHETAMINE

Raputage tolmufi ltrit iga vahetuse lõpus enne 
fi ltri masinast eemaldamist. Kontrollige ja 
puhastage fi ltrit iga 100 töötunni järel. Asendage 
kahjustatud tolmufi ltrid.

MÄRKUS. Äärmiselt tolmuses keskkonnas 
töötades puhastage fi ltrit tihedamini.

1. Vabastage kogumiskasti fi ltrisektsiooni 
sulgurid, mis asuvad fi ltrisektsiooni kummalgi 
küljel.

2. Tõstke kogumiskasti fi ltrisektsiooni eemale, 
kuni kogumiskasti fi ltrisektsiooni toed 
fi kseerivad kogumiskasti fi ltrisektsiooni 
avatud asendisse.

MÄRKUS. Veenduge, et kogumiskasti 
fi ltrisektsiooni tugi on kindlalt fi kseeritud, enne 
kui fi ltri masinast eemaldate.

3. Eemaldage fi lter kogumiskasti 
fi ltrisektsioonist

4. Puhastage või visake tolmufi lter 
ära. Vaadake jaotist „TOLMUFILTRI 
PUHASTAMINE”.

5. Ainult FiberShield-vaibakiufi ltriga masinad: 
Eemaldage vaibakiufi lter kogumiskasti 
fi ltrisektsioonist ning puhastage see tolmust 
ja prahist. Paigaldage vaibakiufi lter tagasi.

6. Paigaldage tolmufi lter tagasi.

7. Vabastage kogumiskasti fi ltrisektsiooni toed, 
langetage kogumiskasti fi ltrisektsioon tagasi 
oma kohale ning sulgege kogumiskasti 
fi ltrisektsiooni sulgurid.
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 KOGUMISKASTI 
TOLMUFILTRI PUHASTAMINE 
(STANDARDFILTERSÜSTEEMIGA MASINAD)

  Kasutage tolmufi ltri puhastamiseks ühte 
järgmistest meetoditest:

RAPUTAMINE – vajutage fi ltriraputi lülitit.

KOPUTAMINE – koputage fi ltrit õrnalt vastu 
tasast pinda. Ärge kahjustage fi ltri servi. 
Kui fi ltri servad on kahjustatud, ei sulgu fi lter 
korralikult.

ÕHK – kandke suruõhu kasutamisel alati 
kaitseprille. Puhuge õhku läbi fi ltri keskosa 
välispinna suunas. Ärge kasutage kunagi 
kõrgemat suruõhku kui 550 kPa (80 psi) ning 
väiksemat otsikut kui 3 mm (0,13 tolli) ning ärge 
hoidke otsikut kunagi lähemal kui 50 mm (2 tolli) 
kaugusel fi ltrist.

  KOGUMISKASTI TOLMUFILTRI 
PUHASTAMINE (AINULT HEPA-FILTRIGA 
MASINAD)

MÄRKUS. Ärge puhastage HEPA-fi ltrit, kui 
see on prahist ummistunud. HEPA-fi ltrit ei 
saa puhastada ning see tuleb kahjustuse või 
ummistumise korral välja vahetada. Järgmisi 
puhastusmeetodeid on lubatud kasutada ainult 
kogumiskasti tolmufi ltri puhastamiseks.

Kasutage tolmufi ltri puhastamiseks ühte 
järgmistest meetoditest:

RAPUTAMINE – vajutage fi ltri raputamise lülitit.

KOPUTAMINE – koputage fi ltrit õrnalt vastu 
tasast pinda. Ärge kahjustage fi ltri servi. 
Kui fi ltri servad on kahjustatud, ei sulgu fi lter 
korralikult.

HEPA

Ärge kasutage tolmufi ltri puhastamiseks 
suruõhku.

HEPA
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Kontrollige tolmufi ltrite tihendeid hermeetilisuse 
ja kahjustuste suhtes iga 100 töötunni järel. 
Tolmu kogunemine tihendpindadele näitab, et 
tolm pääseb tolmufi ltrist edasi ning vähendab 
oluliselt fi ltri kasutusiga.

HEPA

  KOGUMISKASTI FILTRI KATTE SULGURITE 
REGULEERIMINE

Reguleerige fi ltri katte sulgurite pikkust, kui imuri 
jõudlus on kehv. 

1. Eemaldage kogumiskasti tolmufi lter 
masinast.

2. Kontrollige sulguri pikkust. Sulgur 
peaks hakkama end vastuse poole 
tõmbama umbes 0 kuni 45 kraadi vahel 
horisontaalasendist.

3. Jätke sulguri haak vastuse külge ning 
keerake kontramutrit, et sulguri pikkust 
vähendada.

PERMA-FILTRI KONTROLLIMINE / 
PUHASTAMINE

Kontrollige ja puhastage Perma-fi ltrit iga 100 
töötunni järel. 

  THERMO-SENTRY

Punkris paiknev termoandur Thermo-Sentry 
jälgib punkri õhu temperatuuri. Kui punkris 
tekib tulekahju, peatab Thermo-Sentry imuri 
ventilaatori ja katkestab sellega õhuvoolu. 
ThermoSentry aktiveerimisel kõlab ka 
hoiatussignaal. Thermo-Sentry lähtestatakse 
automaatselt pärast jahtumist.
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  HEPA-FILTRI VAHETAMINE

Vahetage HEPA-fi lter, kui HEPA-fi ltri märgutuli 
süttib. Kui märgutuli süttib, kontrollige süsteemi 
ummistuste suhtes, mis võivad blokeerida 
õhuvoogu HEPA-fi ltrisse.

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest 
lahkumist või selle hooldamist peatuge 
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja 
eemaldage võti.

1. Eemaldage kinnitid, millega on HEPA-fi ltri 
raami koost kogumiskasti külge kinnitatud.

2. Eemaldage HEPA-fi ltri raami koost 
kogumiskasti küljest.

3. Eemaldage kinnitid, millega on HEPA-fi lter 
fi kseeritud HEPA-fi ltri raami külge ning 
eemaldage HEPA-fi lter raamist.

MÄRKUS. Ärge puudutage ega kahjustage uut 
HEPA-fi ltrit, kui seda HEPA-fi ltri raami sisse 
paigaldate.

4. Paigutage uus HEPA-fi lter niimoodi, et silt 
jääb HEPA-fi ltri raami ülaossa ning sildil 
olevad nooled kattuvad õhuvoolu suunaga.
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5. Libistage HEPA-fi lter HEPA-fi ltri raami sisse. 

Veenduge, et HEPA-fi lter on raami fi ksaatori 
all kindlalt paigal.

6. Paigaldage ja pingutage kinnitid, et fi kseerida 
HEPA-fi ltri teine ots HEPA-fi ltri raami külge.

7. Kontrollige HEPA imuri ventilaatori raami 
tihendit kahjustuste ja lekete suhtes (liigselt 
tolmu tihendi pindadel). Kahjustuste või 
lekete korral asendage tihend uuega.

8. Paigaldage HEPA-fi ltri raami koost tagasi 
masinasse.
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 PEAMINE PÜHKIMISHARI

Kontrollige harja iga päev kulumise osas. 
Langetage hari ja vaadake peamise 
pühkimisharja pendelhooval olevat   harja 
kulumisindikaatorit. Kui indikaator on harja 
kulumise sildi alumises osas (indikaatori 
avausest paistab sildi punane osa), asendage 
peamine pühkimishari uuega.

Kontrollige harja kahjustuste osas. Eemaldage 
paelad või traadid, mis on mässinud end 
põhiharjale, põhiharja ajami rummule või 
põhiharja pingutusrullile.

Maksimaalse harja eluea ja parima 
pühkimiskvaliteedi tagamiseks pöörake harja 
täisringi võrra iga 50 töötunni järel. Vaadake 
jaotist „PÕHIHARJA VAHETAMINE VÕI 
PÖÖRAMINE”.

Asendage hari uuega, kui see ei puhasta enam 
korralikult või kulunud harja märgutuli süttib ning 
annab märku sellest, et hari tuleb vahetada.

   PÜHKIMISE PÕHIHARJA VAHETAMINE

1. Tõstke pühkimise põhihari üles ja seisake 
masin.

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest 
lahkumist või selle hooldamist peatuge 
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja 
eemaldage võti.

2. Vabastage peamise pühkimisharja sektsiooni 
juurdepääsuluuk lukust ning avage see.

3. Eemaldage käepidemega mutrid, millega 
on pendelhoova koost kinnitatud peamise 
pühkimisharja koostu külge.
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4. Eemaldage pendelhoova koost peamise 

pühkimisharja koostu küljest.

5. Tõmmake hari põhiharja sektsioonist eemale.

6. Pange uus või täisringis pööratud põhihari 
põhiharja sektsiooni kõrvale põrandale.

7. Libistage põhihari veovõllile. Pöörake harja, 
kuni see libiseb veovõllile ning lükake lõpuni 
veovõllile.

8. Paigaldage pendelhoova koost tagasi 
peamise pühkimisharja koostu külge. Hoidke 
pendelhooba kindlasti harjasektsiooni 
äärise kohal, kui pendelhoova koostu 
tagasi peamise pühkimisharja koostu külge 
kinnitate.

9. Paigaldage tagasi kinnitid, et pendelhoob 
peamise pühkimisharja külge fi kseerida. 
Keerake kinnitid käega kinni.

10. Sulgege ja lukustage peamise pühkimisharja 
sektsiooni juurdepääsuluuk.
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   PÕHIHARJA PÜHKIMISJÄLJE 
KONTROLLIMINE

1. Kandke siledale ja tasasele põrandapinnale 
kriiti või sarnast märkevahendit.

MÄRKUS. Kui kriit või muu materjal pole 
kättesaadav, laske harjadel kaks minutit 
põrandal pöörelda. P?randale j??b 
poleerimisj?lg.

2. Keerake võtilüliti SISSELÜLITATUD 
asendisse.

3. Paigutage põhihari kriiditatud alale.

4. Vajutage 5 sekundit 1-Step-nuppu. Masin 
lülitub harja pühkimisjälje kontrollimise 
režiimi. LED-märgutuli jätkab vilkumist, kuni 
harja pühkimisjälje kontroll on lõpule viidud.

MÄRKUS. Harja pühkimisjälje kontroll 
tühistatakse, kui harja pühkimisjälje kontrolli ajal 
1-Step-nuppu vajutada.

5. Põhiharja mootor lülitub sisse ja täitur 
langetab harja osaliselt, et kontrollida 
mootori töövoolutugevuse näite. Seejärel 
jätkatakse põhiharja langetamist, 
kuni mootor jõuab valitud surujõu 
sihtvoolutugevuseni või täitur on täielikult 
välja sirutatud.

MÄRKUS. Kui põhiharja / valitud 
külgharja(de) voolutugevuse näit pole lubatud 
vahemikus, tühistatakse harja pühkimisjälje 
kontrollprotseduur ning kuvatakse põhiharja 
süsteemi tõrge.

6. Pühkimisjälje kontroll kestab umbes 
10 sekundit, misjärel põhihari tõstetakse üles 
ja harja mootor lülitub välja. 1-Step-nupu 
LED-märgutule vilkumine peatub, kui harja 
pühkimisjälje kontroll on lõpule viidud.

7. Sõitke masinaga katsealalt eemale.

8. Vaadelge harja pühkimisjälje laiust. 
Nõuetekohane harja pühkimisjälje laius on 
50 kuni 89 mm 
(2 kuni 3,5 in).

Harja koonus on tehases seadistatud ning 
ei tohiks vajada reguleerimist –v.a. juhul, kui 
harjasüsteemi varuosad on välja vahetatud.

00582

Kui põhiharja pühkimisjälg on ühes otsas 
rohkem kui 15 mm (0,5 in) koonjas kui 
teises otsas, tuleb seda reguleerida. Vt 
jaotist PÕHIHARJA PÜHKIMISJÄLJE 
REGULEERIMINE.

00601
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   PÕHIHARJA PÜHKIMISJÄLJE 
REGULEERIMINE

1. Lõdvendage harja võlli laagritoe kinniteid ja 
pendelhoova käepidemega mutrit.

2. Keerake võtilüliti SISSELÜLITATUD 
asendisse.

3. Paigutage põhihari kriiditatud alale.

4. Vajutage 5 sekundit 1-Step-nuppu. Masin 
lülitub harja pühkimisjälje kontrollimise 
režiimi. LED-märgutuli jätkab vilkumist, kuni 
harja pühkimisjälje kontroll on lõpule viidud.

MÄRKUS. Harja pühkimisjälje kontroll 
tühistatakse, kui harja pühkimisjälje kontrolli ajal 
1-Step-nuppu vajutada.

5. Põhiharja mootor lülitub sisse ja täitur 
langetab harja osaliselt, et kontrollida mootori 
töövoolutugevuse näite. Seejärel jätkatakse 
põhiharja langetamist, kuni mootor jõuab 
valitud surujõu sihtvoolutugevuseni või täitur 
on täielikult välja sirutatud.

6. Pühkimisjälje kontroll kestab umbes 
10 sekundit, misjärel põhihari tõstetakse üles 
ja harja mootor lülitub välja. Keerake võtilüliti 
enne harja ülestõusmist VÄLJALÜLITATUD 
asendisse.

7. Pingutage harja võlli laagritoe kinnitid ja 
pendelhoova käepidemega mutter.

8. Kontrollige põhiharja pühkimisjälge uuesti. 
Vt jaotist PÕHIHARJA PÜHKIMISJÄLJE 
KONTROLLIMINE. Reguleerige põhiharja 
koonilisust vastavalt vajadusele.
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 KÜLGHARJAD

Kontrollige külgharja(de) kulumist ja kahjustuste 
esinemist iga pev. Eemaldage kõik külgharjadele 
või külgharja ajami rummudele kinni jäänud 
nöörid või traat.

  KÜLGHARJA(DE) VAHETAMINE

Kui harjad ei puhasta enam tõhusalt, vahetage 
need välja.

1. Tõstke külgharjad üles ja lülitage masin 
välja.

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest 
lahkumist või selle hooldamist peatuge 
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja 
eemaldage võti.

2. Ulatuge harja keskele ja eemaldage splint, 
mis hoiab harja ja kinnitusseibi rummu 
küljes.

3. Eemaldage külghari ja kinnitusrihm külgharja 
seadme alt.

4. Asetage külghari selle koostu alla ja joonige 
kinnitusrihma kanal küljeharja rummu 
kinnitustihvtiga.

5. Tõstke külghari, kinnitusseib ja kinnitusrihm 
üles küljeharja rummule ja lükake splint 
rummu sisse tagasi.
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  KÜLGHARJA PÜHKIMISJÄLJE 
KONTROLLIMINE

Kontrollige külgharja pühkimisjälge iga 
50 töötunni järel või iga kord, kui külgharja 
asendate. 

1. Keerake võtilüliti SISSELÜLITATUD 
asendisse.

2. Vajutage külgharjade nuppe, et külgharjad 
aktiveerida.

3. Vajutage 5 sekundit 1-Step-nuppu. LED-
märgutuli hakkab vilkuma ja jätkab vilkumist, 
kuni harja pühkimisjälje kontroll on lõpule 
viidud.

MÄRKUS. Harja pühkimisjälje kontroll 
tühistatakse, kui harja pühkimisjälje kontrolli ajal 
1-Step-nuppu vajutada.

4. Külgharjade mootorid lülituvad sisse ja 
täiturid langetavad harjad osaliselt, et 
kontrollida mootori töövoolutugevuse näite.

MÄRKUS. Kui külgharja(de) mootori(te) 
voolutugevuse näit pole lubatud 
vahemikus, tühistatakse harja pühkimisjälje 
kontrollprotseduur ning kuvatakse külgharja 
süsteemi tõrge.

5. Külgharja(de) langetamist jätkatakse, kuni 
täitur(id) on täielikult välja sirutatud.

6. Vaadelge külgharjade pühkimisjälgesid.

Parempoolse harja harjased peaksid vastu 
põrandat puutuma kellaosutite 10 ja 3 
suunas ning vasakpoolse harja harjased 
peaksid vastu põrandat puutuma kellaosutite 
9 ja 2 suunas, kui harjad liiguvad.

350327

7. Reguleerige külgharjade pühkimisjälgi, 
kui see on vajalik. Vt jaotist KÜLGHARJA 
PÜHKIMISJÄLJE REGULEERIMINE.

.



68 S16  9045333  (11-2020)

HOOLDUS
  KÜLGHARJA PÜHKIMISJÄLJE 
REGULEERIMINE

Külgharja pühkimisjälge tuleb reguleerida 
pärast külgharja vahetamist või juhul, kui 
pärast pühkimisjälje kontrollimist leitakse, et 
pühkimisjälge tuleb kohandada.

1. Tõstke külgharjad üles ja lülitage masin 
välja.

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest 
lahkumist või selle hooldamist peatuge 
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja 
eemaldage võti.

2. Lõdvendage ülemist käepidemega mutrit 
umbes ½ pöörde võrra.

3. Keerake alumist käepidemega mutrit 
vastupäeva, et harja pühkimisjälge 
tugevamaks muuta.

Keerake alumist käepidemega mutrit 
vastupäeva, et harja pühkimisjälge 
nõrgemaks muuta.

4. Pingutage ülemist käepidemega mutrit, et 
külgharja pühkimisjälje määrang fi kseerida.

5. Kontrollige harjade pühkimisjälgi uuesti. 
Vt jaotist KÜLGHARJA PÜHKIMISJÄLJE 
KONTROLLIMINE. Reguleerige külgharjade 
jälgi, kui see on vajalik.
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 ÄÄRISED JA TIHENDID

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest 
lahkumist või selle hooldamist peatuge 
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja 
eemaldage võti.

   SUURE PRAHI PÜÜDURI ÄÄRIS

Suure prahi püüduräärise tõstmiseks ja 
langetamiseks kasutatakse suure prahi püüduri 
pedaali, et suure prahi saaks kinni püüda ning 
kogumiskasti pühkida.

Kontrollige äärist kahjustuste ja kulumise osas 
iga 100 töötunni järel. Kontrollige äärise pikkust 
iga 100 töötunni järel. Ääris peaks olema nii pikk, 
et see puudutab õrnalt põrandat, kuid ei tohi olla 
nii pikk, et jääb põhiharja külge kinni.

Suure prahi püüduri äärise vahetamiseks:

1. vabastage põhiharja juurdepääsuluuk 
lukust ning avage see, et saada juurdepääs 
põhiharja sektsioonile.

2. Eemaldage splint, millega on suure prahi 
püüduri ääris kinnitatud pühkimispea külge.

3. Tõmmake suure prahi püüduri ääris 
pühkimispeast välja.

4. Paigaldage uus suure prahi püüduri ääris 
pühkimispea külge.

5. Paigaldage tagasi splint, mis kinnitab suure 
prahi püüduri äärise pühkimispea külge.

     KÜLGÄÄRISED

Külgäärised asuvad masina mõlemal küljel 
põhiharja sektsiooni ees. Külgäärised peaksid 
puudutama õrnalt põrandat.

Kontrollige ääriste kahjustusi, kulumist ja 
reguleeritust iga päev.
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   RINGLEVAD KÜLGÄÄRISED

Ringluse külgäärised asuvad põhiharja 
sektsiooni kummalgi küljel. Ringluse külgäärised 
peaksid puudutama õrnalt põrandat.

Kontrollige ääriste kahjustusi, kulumist ja 
reguleeritust iga päev.

   TAGUMINE ÄÄRIS

Tagumine ääris asub põhiharja sektsiooni 
tagaosa allservas. Vertikaalne ääris peaks 
puudutama õrnalt põrandat.

Kontrollige äärist iga päev kahjustuste, kulumise 
ja reguleerituse osas.

   TAGUMINE RINGLUSE ÄÄRIS

Tagumine ringluse ääris asub põhiharja 
sektsiooni tagaosa allservas otse peamise 
pühkimisharja taga. Tagumine ringluse ääris ei 
tohiks puudutada peamist pühkimisharja, kui hari 
pöörleb.

Kontrollige äärist iga päev kahjustuste, kulumise 
ja reguleerituse osas.

   KÜLGHARJA TOLMUKONTROLLI ÄÄRISED 
(LISAVARUSTUS)

Külgharja tolmukontrolli äärised (ühel või 
mõlemal küljel) ümbritsevad ühel küljel oleva 
külgharja koostu, kui masinal on üks külghari, või 
kummalgi küljel olevaid külgharja koostusid, kui 
masinal on kaks külgharja. Külgäärised peaksid 
puudutama õrnalt põrandat.

Kontrollige ääriseid kahjustuste ja kulumise osas 
iga päev.
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   PUNKRI TIHENDID

Kogumiskasti tihendid asuvad põhiharja ja 
kogumiskasti vahelise ava ümber. Kui punker on 
suletud, toetub see tihendite vastu.

Kontrollige tihendite kahjustusi ja kulumist iga 
100 töötunni järel.

Kogumiskasti hüdrotõstega masinad:

HOIATUS! Ülestõstetud punker võib 
alla langeda. Kasutage punkri tugilatti.

   IMURI TIHEND

Imuri tihend asub kogumiskasti peal ning 
on kogumiskasti fi ltri servade vastas, kui 
kogumiskast on langetatud asendis.

Kontrollige tihendi kahjustusi ja kulumist iga 100 
töötunni järel.

  PÜHKIMISSEKTSIOONI HEPA-
KÜLGÄÄRISED (AINULT MASINAD, MILLEL 
ON LISAVARUSTUSSE KUULUV HEPA-
FILTERSÜSTEEM)

HEPA-fi ltriga masinate pühkimissektsiooni 
HEPA-külgäärised asuvad põhiharja sektsiooni 
kummalgi küljel. Pühkimissektsiooni HEPA-
külgäärised peaksid puudutama õrnalt põrandat.

Kontrollige ääriste kahjustusi, kulumist ja 
reguleeritust iga päev.

   HARJASEKTSIOONI ÄÄRISED (AINULT 
MASINAD, MILLEL ON LISAVARUSTUSSE 
KUULUV HEPA-FILTERSÜSTEEM)

HEPA-fi ltriga masinate harjasektsiooni äärised 
asuvad masina kummalgi küljel põhiharja 
sektsiooni taga. 

Kontrollige ääriseid kahjustuste ja kulumise osas 
iga päev.
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   PÕHIHARJA JUURDEPÄÄSULUUGI 
TIHENDID (AINULT MASINAD, MILLEL 
ON LISAVARUSTUSSE KUULUV HEPA-
FILTERSÜSTEEM)

HEPA-fi ltriga masinate põhiharja 
juurdepääsuluugi tihendid asuvad põhiharja 
kummagi juurdepääsuluugi peal ja all.

Kontrollige tihendeid kulumise ja kahjustuste 
osas iga päev.

 RIHMAD

  PÕHIHARJA VEORIHM

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest 
lahkumist või selle hooldamist peatuge 
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja 
eemaldage võti.

Põhiharja veorihm asub põhiharja vedava otsa 
juures. Kontrollige rihmu kahjustuste ja kulumise 
osas iga 100 t??tunni j?rel.

 REHVID

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest 
lahkumist või selle hooldamist peatuge 
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja 
eemaldage võti.

Masinal on kolm täiskummist rehvi: üks ees 
ja kaks masina tagaosas. Kontrollige rehve 
kahjustuste ja kulumise suhtes iga 500 töötunni 
järel.

 IMURI HOOLDUS (LISAVARUSTUS)

 IMURI VENTILAATOR

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest 
lahkumist või selle hooldamist peatuge 
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja 
eemaldage võti.

Kontrollige imuri ventilaatorit kahjustuste suhtes 
iga 50 töötunni järel.
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   IMURI KOTI VAHETAMINE

Kontrollige imuri ventilaatorit iga 50 töötunni 
järel. Asendage imuri kott uuega, kui imuri 
võimsus langeb, kott saab täis või on rebenenud 
või kahjustunud.

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest 
lahkumist või selle hooldamist peatuge 
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja 
eemaldage võti.

1. Vajutage fi ksaatori vabastusnuppu, et imuri 
sektsiooni katte saaks avada.

2. Tõstke imuri sektsiooni kate üles ning 
kasutage tugivarrast, et see avatud 
asendisse fi kseerida.

3. Eemaldage imuri kott imuri sektsioonist.

4. Paigaldage uus imuri kott imuri sektsiooni. 
Veenduge, et kott on korralikult imutoru külge 
kinnitatud.

5. Vabastage imuri sektsiooni katte tugi ning 
sulgege ja lukustage imuri sektsiooni kate.
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 MASINA LÜKKAMINE, PUKSEERIMINE JA 
TRANSPORTIMINE

  MASINA LÜKKAMINE VÕI PUKSEERIMINE

OHUTUSNÕUDED: Seadme hooldamisel ärge 
lükake ega pukseerige masinat, kui operaator 
oma istmel seadet ei juhi.

Kui masin ei ole töökorras, võib seda lükata eest 
või tagant, kuid pukseerida tohib masinat ainult 
eest.

Enne masina pukseerimist või lükkamist tuleb 
seisupidur blokeerida. Pidurite deaktiveerimiseks 
sisestage väikese kruvikeeraja ots elektroonilise 
piduri hoova ja rummu vahele. Kui seisupidur on 
blokeeritud, saab masinat vabalt liigutada.

Lükake või pukseerige masinat ainult väga 
lühikestel vahemaadel ja mitte kiiremini kui 
3,2 km/h (2 mi/h). Masin EI OLE ette nähtud 
lükkamiseks või pukseerimiseks pikal vahemaal 
või suurtel kiirustel.

TÄHELEPANU! Ärge lükake ega pukseerige 
masinat pikal vahemaal, vastasel korral võib 
veosüsteem kahjustuda.

Kohe pärast masina lükkamise lõpetamist 
eemaldage kruvikeeraja elektroonilise piduri 
hoova ja rummu vahelt. Ärge KUNAGI töötage 
masinaga, kui seisupidur on blokeeritud.

OHUTUSNÕUDED: Ärge kasutage masinat, 
kui selle pidur on deaktiveeritud.

  MASINA TRANSPORTIMINE

1. Tõstke pühkimispea üles.

2. Eemaldage kogumiskast (käsitsi 
tühjendatavad masinad) või tõstke 
kogumiskast piisavalt kõrgele (kogumiskasti 
hüdrotõstega masinad), et see ei puudutaks 
pealelaadimisel maapinda. Masina saab 
laadida kaldteele, mille tõus on kuni 21,3%.

3. Parkige kastiauto või haagis tasasele 
pinnale.

4. Paigutage masina tagaots veoki või treileri 
laadimisplatvormi servale.

MÄRKUS. Masina suutlikkus mööda kaldteed 
üles sõita oleneb rehvide kulumisest, kaldtee 
pinnast, ilmaoludest jm teguritest. Masinat 
tohivad laadida ainult töötajad, kes on läbinud 
masina ohutu laadimise väljaõppe.

5. Sõitke masinaga autokasti või haagisele. 
Paigutage masin niimoodi, et masina 
mass on ühtlaselt jaotatud ning selle saab 
koormarihmadega ohutult autokasti või 
haagise külge kinnitada.

6. Keerake võtilüliti VÄLJALÜLITATUD 
asendisse.

7. Asetage masina veeremise vältimiseks iga 
ratta taha klots.

MÄRKUS. Võimalik, et autokasti või haagise 
põrandale tuleb paigaldada kinnitusklambrid.

OHUTUSNÕUDED: Kasutage masina 
fi kseerimiseks koormarihmu, kui masina 
autokasti või haagisele laadite või maha 
laadite.
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8. Ühendage koormarihmad raami tagaosas 

olevatesse aukudesse otse masina kummalgi 
küljel olevate kummipuhvri rataste alla ning 
koormarihmade teised otsad autokasti või 
haagise külge, et vältida masina liikumist.

9. Ühendage koormarihmad masina raami 
esiosas olevatesse aukudesse otse masina 
kummalgi küljel olevate kummipuhvri rataste 
alla ning koormarihmade teised otsad 
autokasti või haagise külge, et vältida masina 
liikumist.

Kui masinal on lisavarustusse kuuluvad 
tolmukontrolli äärised, ühendage 
koormarihmad masina kummalgi küljel 
olevate kummipuhvri rataste tugedes 
olevatesse aukudesse, et masin autokasti 
või haagise külge fi kseerida.

MÄRKUS. Veenduge, et rihmad ei avalda pärast 
pingutamist survet äärise kinnituse tagaosale.

10. Veenduge, et kõik koormarihmad on kindlalt 
pingul ning masin on kindlalt autokasti või 
haagise külge kinnitatud.
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  MASINA TÕSTMINE TUNGRAUAGA

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest 
lahkumist või selle hooldamist peatuge 
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja 
eemaldage võti.

Tühjendage punker enne masina tungrauaga 
ülestõstmist.

Kõigi masinate esiosas olev tungrauaga tõstmise 
koht.

Kõigi masinate tagaosas olevad tungrauaga 
tõstmise kohad.

OHUTUSNÕUDED: masina hooldamisel 
tõkestage rattad klotsidega enne masina 
tungrauaga ülestõstmist. Kasutage tõstukit 
või tungrauda, mis suudab kanda masina 
kaalu. Tõstke masinat tungrauaga ainult 
selleks ettenähtud kohtadest. Toestage 
masin aluspukkidega.
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  TEAVE HOIUSTAMISE KOHTA

Masina pikemaajaliseks hoiustamiseks tuleb 
teha järgmised toimingud.

TÄHELEPANU! Ärge jätke masinat vihma 
kätte, ladustage seda siseruumides.

1. Parkige masin jahedasse kuiva kohta. Ärge 
jätke masinat vihma ega lume kätte. Hoidke 
siseruumides.

2. Enne masina ladustamist laadige akusid, et 
pikendada nende tööiga. Laadige pliiakusid 
kord kuus. 

3. Enne ladustamist ühendage akud lahti.

4. Hoidke masinat kuivas kohas nii, et 
pühkimispea on ülestõstetud asendis.

MÄRKUS. Hoidke masinat võimalike 
masinakahjustuste vältimiseks närilisteta ja 
putukateta keskkonnas.
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    MASINA ÜLDISED MÕÕTMED/MAHUD

Nimetus Mõõt/maht
Pikkus 1815 mm (71 in)
Laius (kere) 1168 mm (46 tolli)
Laius (kere koos lisavarustusse kuuluva vasaku külgharjaga) 1168 mm (46 tolli)
Teljevahe 1206 mm (47,5 in)
Kõrgus (ilma turvapuurita) 1500 mm (59 tolli)
Kõrgus (koos turvapuuriga) 2095 mm
Kõrgus (kogumiskasti hüdrotõstega masinad) 1570 mm (61,8 in)
Rattarööbe 1030 mm (40,5 in)
Põhiharja pikkus (silindriline) 810 mm (32 tolli)
Külgharja läbimõõt (ketas) 510 mm (20 tolli)
Pühkimisjälje laius (üks külghari) 1170 mm (46 tolli)
Pühkimisjälje laius (kaks külgharja) 1520 mm (60 tolli)
Punkri maht 150 l (5,3 ft3)
Kogumiskasti kandevõime (kogumiskasti hüdrotõstega masinad) 159 kg (350 lb)
Kogumiskasti kandevõime (käsitsi tühjendatavad masinad) 91 kg (200 lb)
Kogumiskasti max tühjenduskõrgus (kogumiskasti hüdrotõstega masinad) 1572 mm (61,9 in)
Min laekõrgus kogumiskasti tühjendamiseks (kogumiskasti hüdrotõstega 
masinad)

2220 mm (87,4 in)

Tolmufi ltri pindala (standardversioon) 9 m2 (97 ft2)
Tolmufi ltri pindala (HEPA) 4,6 m2 (50 ft2)
Mass ilma akudeta (kogumiskasti hüdrotõstega masinad) 793 kg (1748 lb)
Mass ilma akudeta (käsitsi tühjendatavad masinad) 698 kg (1538 lb)
Mass koos standardakudega (kogumiskasti hüdrotõstega masinad) 975 kg (2150 lb)
Mass koos standardakudega (käsitsi tühjendatavad masinad) 880 kg (1940 lb)
GVWR – sõiduki täismass (kogumiskasti hüdrotõstega masinad) 1406 kg (3100 lb)
GVWR – sõiduki täismass (käsitsi tühjendatavad masinad) 1243 kg (2740 lb)
Kaitseklass IPX5

Väärtused on määratud standardi IEC 60335-2-72 alusel Mõõt
Helirõhu tase LpA 67 dB
Helirõhu mõõtemääramatus KpA 3 dB
Helivõimsuse tase LWA + mõõtemääramatus KWA 91 dB + 2,98 dB
Vibratsioon – käelaba ja käsivars <2,5 m/s2

Vibratsioon – kogu keha <0,5 m/s2
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   MASINA ÜLDINE JÕUDLUS

Nimetus Mõõt
Ümberpööramiskoridori laius (ilma külgharjata) 2140 mm (84 in)
Liikumiskiirus (edasisuunas) 8,8 km/h (5,5 mi/h)
Puhastamisaegne liikumiskiirus (edasisuunas) 8,8 km/h (5,5 mi/h)
Liikumiskiirus ülestõstetud punkriga (edasisuunas) 2,4 km/h (1,5 mi/h)
Liikumiskiirus (tagurpidi) 4,8 km/h (3 miili tunnis)
Maksimaalne kaldenurk laadimisel – tühi 21,3%/12°
Maksimaalne kaldenurk pühkimisel 14,1%/8°
Maksimaalne kaldenurk transportimisel (masina täismassi korral) 21,3%/12°
Maksimaalne ümbritseva keskkonna temperatuur masina kasutamisel 43° C (110° F)
Minimaalne temperatuur masina kasutamisel pühkimisfunktsiooniga 0° C (32° F)

  TOITETÜÜP

Tüüp Kogus Volti A/h tase Kaal
Pliiaku 
(aku max mõõtmed): 
28,8 in / 731 mm 
× 19,9 in / 506 mm 
× 15,6 in / 395 mm (L × P × K)

6 36 240 (20 h koor-
muse korral)

30 kg (67 lb)

6 36 360 (20 h koor-
muse korral)

44 kg (98 lb)

Liitiumaku 2-pakk 36 110 / 4,1 kWh 51 kg (112 lb)
4-pakk 36 221 / 8,2 kWh 83 kg (183 lb)
6-pakk 36 331 / 12,2 kWh 114,5 kg (252,5 lb)

Tüüp Kasutamine V alalisvoolu kW (hj)
Elektrimootorid Peamine pühkimishari 36 0,75 (1,00)

Külgmine pühkimishari 36 0,12 (0,16)

Imuri ventilaator 36 0,60 (8,00)

Pöörlev 36 1,20 (1,60)

Vaakumotsak (lisavarustus) 36 0,71 (0,95)

Tüüp V 
alalis-
voolu

A Hz Faas V vahel-
duvvoolu

Laadija (integreeritud) 36 25 50…60 1 100…240
Laadija (integreeritud) 36 33 50…60 1 100…240
Laadija (väline) 36 25 50…60 1 100…240
Liitiumakude laadija (väline) 36 33 50…60 1 100…240

 REHVID

Asukoht Tüüp Suurus
Ees (1) Täiskumm 102 mm laius × 300 mm välis� (4 in laius × 12 in välis�)
Taga (2) Täiskumm 102 mm laius × 300 mm välis� (4 in laius × 12 in välis�)
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  MASINA MÕÕTMED – KÄSITSI 
TÜHJENDATAVAD MASINAD

1815 mm  (71 in)

1500 mm
(59 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

Track
(at rear wheels)

1030 mm (40.5 in)

1168 mm
(46 in)

2095 mm
(82.5 in)

(Both High Dump 
and Low Dump)
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  MASINA MÕÕTMED – KOGUMISKASTI 
HÜDROTÕSTEGA MASINAD

1815 mm  (71 in)

1570 mm
(61.8 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

Track
(at rear wheels)

1030 mm (40.5 in)

1168 mm
(46 in)
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 ADMINISTRAATORIREŽIIMI FUNKTSIOONID

Kasutage administraatorirežiimi funktsioone, et 
reguleerida masina max transpordikiirust ja max 
pühkimiskiirust.

  SISENEMINE JÄRELEVAATAJA REŽIIMI

1. Keerake võtilüliti VÄLJALÜLITATUD 
asendisse.

2. Vajutage ökorežiimi nuppu ning jätkake 
ökorežiimi vajutamist ja keerake võtilüliti 
SISSELÜLITATUD asendisse. 

3. Hoidke ökorežiimi nuppu allavajutatuna ja 
võtilülitit SISSELÜLITATUD asendis, kuni 
nii parema külgharja nupu märgutuli kui ka 
vasaku külgharja nupu märgutuli hakkavad 
kiiresti vilkuma.

4. Vabastage võtilüliti ja ökorežiimi nupp.

MÄRKUS. Kui masin on administraatorirežiimis, 
siis masina sõidufunktsioonid ei toimi. 
Tehke vajalikud muudatused, salvestage 
need ja väljuge administraatorirežiimist, 
nagu on kirjeldatud järgnevates punktides, 
et muudatused kinnitada, või keerake 
võtilüliti VÄLJALÜLITATUD asendisse, et 
kohe administraatorirežiimist väljuda. Kui 
administraatorirežiimist väljumiseks keerata 
võtilüliti lihtsalt VÄLJALÜLITATUD asendisse, 
siis ühtki muudatust ei salvestata.

5. Jälgige ökorežiimi nupu ning kummagi 
külgharja märgutulesid. Ökorežiimi nupu 
märgutuli peab põlema püsivalt (mitte 
vilkuma) ning parema ja vasaku külgharja 
märgutuled peavad aeglaselt vilkuma; see 
näitab, et masin on administraatorirežiimis. 
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  MASINA KIIRUSE MUUTMINE

1. Sisenege administraatorirežiimi. Vt jaotist 
SISENEMINE JÄRELEVAATAJA REŽIIMI.

2. Vaadake akuindikaatori märgutulesid. 
Masina praegust kiirusemäärangut 
näidatakse akuindikaatori märgutulede 
vilgutamisega.

Vilkuvad mär-
gutuled

Kiirusemäärang (mi/h 
/ km/h)

1 tuli 1 mi/h / 1,6 km/h
2 tuld 2 mi/h / 3,2 km/h
3 tuld 3 mi/h / 4,8 km/h
4 tuld 4 mi/h / 6,4 km/h
5 tuld 5,5 mi/h / 8,8 km/h

3. Vajutage ökorežiimi nuppu, et lülitada max 
pühkimiskiiruse (aku märgutuled vilguvad 
aeglaselt) ja max transpordikiiruse (aku 
märgutuled vilguvad kiiresti) seadmise vahel.

4. Kiiruse vähendamiseks vajutage vasaku 
külgharja nuppu.

Kiiruse suurendamiseks vajutage parema 
külgharja nuppu.

5. Uue kiirusemäärangu salvestamiseks 
vajutage ökorežiimi nuppu. Muudatused 
pole salvestatud, kuni ökorežiimi nuppu pole 
vajutatud.

6. Administraatorirežiimist väljumiseks keerake 
võti VÄLJALÜLITATUD asendisse.
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