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JOHDANTO
Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö- ja huolto-ohjeet.
Tämä käyttöohje tulee lukea kokonaan läpi ja
koneen toiminta tulee ymmärtää ennen koneen käyttöä tai huoltoa.

Tämän laitteen suorituskyky on erinomainen. Parhaat tulokset saadaan kuitenkin mahdollisimman matalin kustannuksin, kun
• laitetta käytetään kohtuullisen varovasti
• kone huolletaan säännöllisesti koneen mukana toimitettujen huolto-ohjeiden mukaisesti
• laitteessa käytetään vain valmistajan toimittamia tai vastaavia varaosia.
SUOJELE
YMPÄRISTÖÄ
Hävitä pakkausmateriaalit ja
käytetyt komponentit, kuten
akut ja nesteet,
ympäristöystävällisesti
noudattaen paikallisia
jätteiden hävitysmääräyksiä.
Muista aina kierrättää.

LAITTEEN TIEDOT
Täytä tämä kohta koneen käyttöönoton
yhteydessä
myöhempää tarvetta varten.
Mallinumero Sarjanumero Asennuspäivä -

KÄYTTÖTARKOITUS
S16 on ajettava kone teollisuuskäyttöön. Se on suunniteltu sekä epätasaisten että sileiden pintojen (betoni, laatat, kivi, synteettinen jne.) ja
kokolattiamatoilla päällystettyjen lattioiden (liiketilakäyttöinen nailon, polyesteri ja/tai villa) lakaisuun. Tyypillisiä käyttökohteita ovat koulut,
toimistotilat, kongressikeskukset, lentokentät, varastot, tuotanto- ja valmistustilat ja kauppakeskukset. Tätä konetta ei saa käyttää maaperällä,
ruoholla tai asuinkäyttöön tarkoitetuilla kokolattiamatoilla. Tämä kone on tarkoitettu sekä sisä- että ulkotilakäyttöön. Konetta ei ole suunniteltu
käytettäväksi julkisilla teillä. Älä käytä konetta muuhun kuin käsikirjassa kuvattuun tarkoitukseen.

Tennant Company
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P.O. Box 6 5400 AA Uden − Alankomaat
europe@tennantco.com
www.tennantco.com
Teknisiin tietoihin ja osiin voidaan tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.
Alkuperäiset ohjeet, © 2020 TENNANT Company, painettu Alankomaissa.
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TURVALLISUUS
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA –
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Tässä käsikirjassa käytetään seuraavia
varoitusmerkintöjä mahdollisten vaaratekijöiden
osoittamiseksi:
VAROITUS: Varoittaa vaaroista tai
vaarallisista toimintatavoista, jotka
saattavat aiheuttaa vakavan tapaturman,
jopa kuoleman.
VARAUDU: Varoitus vaarallisista
toimintatavoista, jotka saattavat johtaa
lievään loukkaantumiseen.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Osoittaa
sellaisen toimenpiteen, joka pitää tehdä,
jotta koneen käyttö olisi turvallista.

Jos laturin virtajohto on vahingoittunut tai rikki, se
täytyy vaihtaa vaaran välttämiseksi. Vaihdon saa
tehdä vain valmistaja tai tämän huoltoedustaja tai muu
samoin koulutettu henkilö.
Tämä kone voidaan varustaa tekniikalla, joka viestittää
automaattisesti matkapuhelinverkon kautta. Jos tätä
konetta käytetään paikassa, jossa matkapuhelimen
käyttöä on häiriövaaran vuoksi rajoitettu, kysy
Tennantin edustajalta, miten matkapuhelinyhteys
otetaan pois käytöstä.
TURVALLISUUDEN VUOKSI:
1.

Konetta ei saa käyttää:
- Jollei käyttäjää ole koulutettu ja valtuutettu
tehtävään.
- Jollei käsikirjaa ole luettu ja ymmärretty.
- Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Käytettäessä matkapuhelinta tai muuta
elektronista laitetta.
- Jollei käyttäjä ole fyysisesti ja psyykkisesti
kykenevä noudattamaan ohjeita.
- Jarrun ollessa toimimaton.
- Mikäli suotimet eivät ole paikallaan tai ne ovat
tukkeutuneet.
- Pölyisissä käyttöympäristöissä, jos imuri ei ole
päällä.
- Jos kone ei ole toimintakunnossa.
- Alueilla, joilla on herkästi syttyviä höyryjä/
nesteitä tai paloherkkää pölyä.
- Alueilla, joilla pimeyden vuoksi käyttölaitteita ei
näe tai konetta ei voi käyttää, ellei sen valoja
ole sytytetty.
- Alueilla, joissa koneen käyttäjä voi joutua
alttiiksi putoaville esineille, ellei koneessa ole
yläsuojaa.

2.

Ennen koneen käynnistystä:
- Tarkista, ettei koneessa ole nestevuotoja.
- Varmista, että kaikki turvalaitteet ovat
paikoillaan ja toimivat oikein.
- Tarkista, että jarrut ja ohjaus toimivat kunnolla.
- On säädettävä istuin ja kiinnitettävä turvavyö
(jos sellainen on).

Seuraavassa kuvataan tilanteita, jotka voivat olla
vaaraksi käyttäjälle. Opi tietämään, milloin tällaiset
olosuhteet voivat syntyä. Paikanna kaikki koneen
turvalaitteet. Ilmoita heti vaurioista tai häiriöistä.
VAROITUS: Lyijyhappoakuista erittyy
vetykaasua. Seurauksena saattaa olla
räjähdys tai tulipalo. Akun lähistöllä ei saa
olla avotulta eikä kipinöitä. Pidä kannet
auki latauksen aikana.
VAROITUS: Palavat aineet tai reaktiiviset
metallit voivat aiheuttaa räjähdyksen tai
tulipalon. Älä kerää niitä laitteeseen.
VAROITUS: Ylös nostettu suppilo voi
pudota. Käytä suppilon tukitankoa.
VAROITUS: Nostovarren puristuskohta.
Pysy etäällä suppilon nostovarsista.
VAROITUS: Painava esine. Vääränlaisesta
nostamisesta saattaa olla tuloksena
selkävamma. Käytä nostinta siirrettäessä.
VAROITUS: Sähköiskujen vaara
– Irrota akkukaapelit ja laturin pistotulppa
irti ennen koneen huoltoa.
– Älä lataa akkuja, jos virtajohto on
vahingoittunut. Älä tee muutoksia
pistotulppaan.

6

S16 9045336 (11-2020)

TURVALLISUUS
3.

Koneen käytön aikana:
- Käytä tätä tuotetta vain siten kuin
käyttöohjeessa on kerrottu.
- Käytä jarruja koneen pysäyttämiseksi.
- Älä kerää laitteeseen palavia tai savuavia
roskia, kuten tupakantumppeja, tulitikkuja tai
kuumaa tuhkaa.
- Liiku hitaasti kaltevilla tai liukkailla pinnoilla.
- Lakaisu on kielletty pinnoilla, joiden kaltevuus
on yli 14,1 % / 8°. Kuljetus on kielletty pinnoilla,
joiden kaltevuus on yli 21,3 % / 12°.
- Vähennä nopeutta käännyttäessä.
- Pidä kehon kaikki osat ohjaamon sisäpuolella
koneen liikkuessa.
- Tarkkaile aina ympäristöä konetta käyttäessäsi.
- Ole varovainen, kun peruutat konetta.
- Liikuta konetta varoen, kun keruuastia on
ylhäällä (korkea tyhjennys).
- Varmista, että keruuastian nostamiselle on
tarpeeksi tilaa (korkea tyhjennys).
- Keruuastiaa ei saa nostaa, jos kone on
kaltevalla pinnalla (korkea tyhjennys).
- Ole varovainen, kun tyhjenn?t t?ytt?suppiloa.
Keruuastia kestää enintään 91 kg:n (200 lbs)
painon. Raskaiden tavaroiden nostaminen
väärin voi aiheuttaa selän venähtämisen tai
muun loukkaantumisen (matala tyhjennys).
- Älä päästä lapsia tai ulkopuolisia koneen
lähelle.
- Älä kuljeta matkustajia koneen minkään osan
päällä.
- Noudata aina turvallisuusmääräyksiä ja
liikennesääntöjä.
- Ilmoita heti vaurioista tai häiriöistä.

4.

Ennen kuin poistut koneen luota tai ennen koneen
huoltoa:
- Pysähdy tasaiselle pinnalle.
- Sammuta kone ja irrota avain.

5.

Koneen huollon aikana:
- Kaikki työt pitää tehdä riittävässä
valaistuksessa ja näkyvyydessä.
- Huolehdi työskentelyalueen hyvästä
tuuletuksesta.
- Vältä liikkuvia osia. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja ja sido pitkät hiukset kiinni.
- Kiilaa koneen pyörät, ennen kuin nostat koneen
ylös.
- Nosta kone ylös vain tätä tarkoitusta varten
merkityistä paikoista. Tue kone nostopukeilla.
- Käytä nostolaitetta tai tunkkia, joka kestää
koneen painon.
- Älä työnnä tai hinaa konetta ilman että kuljettaja
istuu istuimellaan ohjaamassa sitä.
- Älä työnnä tai hinaa konetta kaltevilla pinnoilla
jarrun ollessa kytkettynä pois päältä.
- Paikallista paineenalaisen hydraulinesteen
vuodot kartongin avulla.
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- Älä käytä painepesuria tai suihkuta vettä
sähkölaitteiden lähellä.
- Irrota akkuliitännät ja laturin johto ennen kuin
alat huoltaa konetta.
- Älä vedä akkulaturin johdosta, kun irrotat sitä
verkkovirrasta. Ota kiinni pistokkeesta ja vedä.
- Sopimattomien laturien käyttäminen voi
vahingoittaa akustoja ja mahdollisesti aiheuttaa
tulipalon.
- Tarkista latausjohto säännöllisesti vaurioiden
varalta.
- Älä irrota erillisen laturin tasavirtajohtoa koneen
pistorasiasta, kun laturi on toiminnassa. Se voi
aiheuttaa valokaaren. Jos laturi on kytkettävä
irti latauksen aikana, irrota ensin verkkojohto
pistorasiasta.
- Älä koske akkuhappoon.
- Pidä kaikki metalliesineet kaukana akuista.
- Käytä sähköä johtamatonta akunirrotuslaitetta.
- Käytä nostolaitetta ja riittävää apua, kun nostat
akkuja.
- Akun saavat asentaa vain koulutuksen saaneet
työntekijät.
- Noudata akun irrottamisesta annettuja
turvallisuusohjeita.
- Kaikki korjaustyöt on annettava koulutetun
huoltomekaanikon tehtäväksi.
- Älä tee muutoksia koneen alkuperäiseen
rakenteeseen.
- Käytä Tennantin toimittamia tai hyväksymiä
varaosia.
- Käytä henkilösuojaimia tarpeen ja tässä
käsikirjassa annettujen suositusten mukaisesti.
Turvallisuus: käytä kuulosuojaimia.
Turvallisuuden vuoksi: käytä
suojakäsineitä.
Turvallisuuden vuoksi: käytä suojalaseja.
Turvallisuus: käytä hengityssuojainta.

7

TURVALLISUUS
6.

8

Kun lastaat konetta kuorma-autoon tai
perävaunuun tai purat konetta niistä:
- Käytä kuormausluiskaa, kuorma-autoa tai
perävaunua, joka kestää koneen ja käyttäjän
painon.
- Tyhjennä suppilo ennen koneen lastaamista.
- Älä aja liukkailla rampeilla.
- Rampeilla on ajettava varovasti.
- Älä lastaa/pura koneita pinnoilla, joiden
kaltevuus on yli 21,3 % / 12°.
- Sammuta kone ja irrota avain.
- Kiilaa koneen pyörät.
- Sido kone kiinni kuorma-autoon tai
perävaunuun.
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TURVALLISUUS
Koneeseen on kiinnitetty seuraavat turvamerkintätarrat
erikseen osoitettuihin paikkoihin. Vaurioituneet/
puuttuvat tarrat tulee vaihtaa uusiin.
VAROITUSTARRA –
Nostovarren puristuskohta. Pysy
etäällä suppilon nostovarsista.

TURVALLISUUSTARRAN VUOKSI – Vain
valtuutettu huoltoasentaja.

1205722

1225590

Kiinnitetty elektroniikkaosalokeron
kanteen (käyttäjän istuimen suojuksen
takana).

Kiinnitetty kummankin
nostovarren
taustapuolelle (vain
korkean tyhjennyksen
mallit).

VAROITUSTARRA - Ylös nostettu suppilo voi
pudota. Käytä suppilon tukitankoa.

VAROITUSTARRA –
Pyörivä harja. Pidä
kädet kaukana.

1251176

Kiinnitetty kummankin nostovarren sivuun
(vain korkean tyhjennyksen mallit).
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Kiinnitetty sivuharjojen
laattoihin (vain
lisävarusteina saatavilla
sivuharjoilla varustetut
koneet).
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VAROITUSTARRA –
Akuista erittyy vetykaasua.
Seurauksena saattaa olla
räjähdys tai tulipalo. Kone on
pidettävä etäällä kipinöistä ja
avotulesta. Pidä kannet auki
latauksen aikana.

TURVALLISUUSTARRAN VUOKSI – Vain
valtuutettu huoltoasentaja.

1205722

Sijaitsee sähköpaneelissa.

1205563

Kiinnitetty
istuinsuojalevyn
pohjaan.

VAROITUSTARRA: Sähköiskujen vaara. Älä lataa
akkuja vahingoittuneella verkkojohdolla.

TURVALLISUUDEN
VUOKSI -TARRA –
Lue käyttöohje ennen
laitteen käyttöä.

1204748

Kiinnitetty istuinsuojalevyn pohjaan.

1206682

Sijaitsee
sähköpaneelissa.
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VAROITUSTARRA – Harjasta lentää roskia. Moottori
tulee sammuttaa ennen keruuastian nostamista.

1254722

Kiinnitetty keruuastian taakse (vain matalan
tyhjennyksen mallit)
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KÄYTTÖ
KÄYTTÖ
KONEEN OSAT
D

E

G

F

H

C

B

A

I

J

K
P

L

M

O

A. Suppilo
B. Keruuastian kädensija (vain matala
tyhjennys)
C. Oikeanpuoleinen suojus
D. Peruutushälytys / vilkkuva valo
(lisävaruste)
E. Kuljettajan istuin
F. Ohjauspyörä
G. Oikeanpuoleinen ohjauspaneeli
H. Vasemmanpuoleinen ohjauspaneeli
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N
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.

Vasen sivuharja (lisävaruste)
Oikea sivuharja (lisävaruste)
Keruuastian tuki (vain korkea tyhjennys)
T?ytt?suppilon suodatin
Vasemmanpuoleinen suojus
Ensisijaisen lakaisuharjan luukku
Päälakaisuharja
Ohjauspolkimet
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KÄYTTÖ
OHJAUSPANEELIT
C

E

D

B
H
F
A

G

J
K

M
L

N
O

I

S
U

T
R

Q

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

Virtalukko
Suuntakytkin
Hätäpysäytyspainike
Imusauvan kytkin (lisävaruste)
Keruuastian nosto-/laskukytkin (vain
korkea tyhjennys)
Keruuastian ulosvedon kytkin (vain
korkea tyhjennys)
Toiminta-/varoitusvalojen kytkin
(lisävaruste
Käyttötuntilaskin
Akun varaustilan valot
Ensisijaisen harjan paineen merkkivalot
Ensisijaisen harjan paineen painike
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P

L. Imupuhallinpainike
M. Imutuulettimen merkkivalot (ohjauspyörän
takana)
N. 1-Step-painike
O. ECO-painike (säästötila)
P. Merkinantotorven painike
Q. Suodattimen ravistuspainike
R. Oikeanpuoleisen sivulakaisuharjan
painike
S. Vasemman sivulakaisuharjan painike
(lisävaruste)
T. Keruuastian turvapainike (vain korkea
tyhjennys)
U. Merkkivalot (kulunut harja, automaattisen
akkuveden lisäyksen älykkään täytön
säiliö tyhjenemässä (lisävaruste),
HEPA-suodatin tukossa (lisävaruste) ja
vikamerkkivalot)
13

KÄYTTÖ
OHJAUSPOLKIMET

A

B

C

A. Jarrupoljin
B. Ajopoljin
C. Suurten roskien pyydystimen poljin
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KÄYTTÖ
KUVAKKEIDEN SELITYKSET
Näitä merkkejä käytetään kuvaamaan koneen
ohjauslaitteita, näyttöjä ja ominaisuuksia.
Päällä

Pois

Vian/varoituksen merkkivalo

Äänitorvi

Pääharja kulunut

Automaattisen akkuveden lisäyksen
älykäs täyttö (lisävaruste)

HEPA-suodatin (High Efficiency
Particulate Arrestance)

Eco (säästötila)

1-Step

Hätäsammutus

Toimintavalot/vilkkuvalo (valinnainen)
päälle

Suotimen ravistin

Vasen sivuharja (lisävaruste)

Varoitusvalo

Oikea sivuharja

Suojalaukaisin

Imupuhallin

Nostokohta

Suppilon nostaminen

Akun lataus

Suppilon laskeminen

Imusauva (lisävaruste)

Rullaava keruuastia ulos

Keruuastian turvallisuus

Rullaava keruuastia sisään

Eteenpäin/taaksepäin
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KÄYTTÖ
AKKUJEN ASENNUS

3. Irrota akkulokeron takana oleva pidike.

MÄRÄT/SULJETUT LYIJYHAPPOAKUT
VAROITUS: Tulipalo- tai
r?j?hdysvaara. Akuista erittyy
vetykaasua. V?lt? avotulta ja
kipin?it?. Pid? akun suoja auki
latauksen ajan.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Koneen
huollon aikana: Pidä kaikki metalliesineet
kaukana akuista. Käytä sähköä johtamatonta
akunirrotuslaitetta. Käytä nostolaitetta ja
riittävää apua, kun nostat akkuja. Akun
saavat asentaa vain koulutuksen saaneet
työntekijät. Noudata akun irrottamisesta
annettuja turvallisuusohjeita.
AKUN TEKNISET TIEDOT

4. Asenna toisen henkilön avustuksella akut
varovaisesti akkulokeron telineeseen niin,
että akkunavat ovat kuvassa näkyvässä
asetelmassa. Laita akkujen viereen tyynyt
kuvassa näytetyllä tavalla, jos akut ovat
pienemmät.

Kuusi kpl kuusivolttista syväpurkauksen
kestävää lyijyhappoakkua.
Akun maksimimitat: 28,8 tuumaa / 731 mm L x
19,9 tuumaa / 506 mm P x 15,6 tuumaa /
395 mm K.
1. Pysäytä kone vaakasuoralle alustalle ja
poista virta-avain.
2. Nosta akkutilan kansi auki ja aseta tuki
paikoilleen.

5. Kytke kaapelit akkunapoihin mukana
toimitetuilla akkukengillä: PUNAINEN
PLUSNAPAAN (+) ja MUSTA
MIINUSNAPAAN (–).
TÄRKEÄÄ: Varmista ennen latausta, että
laturin asetukset on valittu akun tyypin
mukaisesti.
6. Aseta akkulokeron takana oleva pidike
takaisin paikoilleen.
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KÄYTTÖ
HALLINTALAITTEIDEN TOIMINTA
AKKUJEN VARAUSTASON ILMAISIN
Akun purkautumisen merkkivalo näyttää akkujen
lataustason koneen käytön aikana.

KULUNEEN HARJAN MERKKIVALO
Kuluneesta harjasta ilmoittava merkkivalo
vilkkuu, kun pääharjan moottori havaitsee
pääharjan olevan kulunut. Parhaan
puhdistustuloksen varmistamiseksi on
suositeltavaa, että päälakaisuharja vaihdetaan
aina mahdollisimman pian, kun kuluneesta
harjasta ilmoittava merkkivalo alkaa vilkkua.
Jos päälakaisuharjaa ei vaihdeta merkkivalon
alettua vilkkua, kuluneesta harjasta ilmoittava
merkkivalo jää lopulta palamaan yhtäjaksoisesti
ja puhdistustulos heikkenee entisestään.
Päälakaisuharjan vaihto-ohjeet ovat HUOLTOosion kohdassa PÄÄLAKAISUHARJAN VAIHTO.

Kun akut ovat täyteen ladattuja, kaikki viisi
merkkivaloa palavat. Akut tulee ladata, kun
vain yksi merkkivalo palaa. Älä anna akkujen
purkautua alle 20 %:n varaukseen (viimeinen
merkkivalo).
HUOMAUTUS: Akun purkautumisen osoitin
ei ole tarkka heti, kun kytket koneen päälle.
Käytä konetta muutama minuutti ennen akun
lataustason tarkistamista.

AUTOMAATTISEN AKKUVEDEN LISÄYKSEN
ÄLYKÄS TÄYTTÖ (LISÄVARUSTE)
Automaattisen akkuveden lisäyksen älykkään
täytön merkkivalo syttyy, kun säiliössä ei ole
riittävästi vettä akkujen täyttämiseen. Kaikki
lakaisutoiminnot lakkaavat toimimasta ja pysyvät
toimimattomina, jos konetta käytetään yli
kymmenen tuntia merkkivalon ensimmäisestä
syttymishetkestä. Ohjeet säiliön täyttöön ovat
HUOLTO-osion kohdassa AUTOMAATTISEN
AKKUVEDEN LISÄYKSEN ÄLYKKÄÄN
TÄYTÖN JÄRJESTELMÄ.

S16 9045336 (11-2020)
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KÄYTTÖ
HEPA-SUODATTIMEN (HIGH EFFICIENCY
PARTICULATE ARRESTANCE) MERKKIVALO
(VAIN HEPA-SUODATUSJÄRJESTELMÄLLÄ
VARUSTETUT KONEET)

KÄYTTÖTUNTILASKIN
Käyttötuntilaskin laskee koneen käyttötunnit.
Päätä koneen huoltoväleistä tämän tiedon
perusteella.

HEPA-merkkivalo syttyy HEPA-suodattimen
tarvitessa vaihtoa liiallisen tukkeutumisen takia,
kun tukkeutuminen estää ilman kulkemisen
suodattimen läpi. Paras puhdistustulos saadaan
vaihtamalla HEPA-suodatin aina niin pian kuin
mahdollista HEPA-merkkivalon syttymisen
jälkeen. Ohjeet HEPA-suodattimen vaihtoon
ovat HUOLTO-osion kohdassa KERUUASTIAN
PÖLYSUODATTIMEN IRROTUS/VAIHTO.

1-STEP-PAINIKE

VIAN MERKKIVALO
Vikailmaisin syttyy, kun vikakoodi havaitaan.
Lisätietoja vikakoodeista on kohdassa VIKA-/
HÄLYTYSKOODIT JA MERKKIVALOT.
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Kaikki valitut lakaisutoiminnot aktivoidaan
painamalla 1-STEP-painiketta. Ennen kuin
1-STEP-painiketta painetaan, kaikkien valittuina
olevien lakaisutoimintojen yläpuolella olevat
valot ovat päällä, mutta valitut toiminnot ovat
valmiustilassa, kunnes 1-STEP-painiketta
painetaan. Kun puhdistuksen päätyttyä
1-STEP-painiketta painetaan uudestaan, kaikki
lakaisutoiminnot pysähtyvät.
Painikkeessa oleva merkkivalo syttyy, kun
1-STEP-painike aktivoidaan.
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KÄYTTÖ
KERUUASTIAN TURVAPAINIKE
Keruuastian turvapainiketta tulee painaa ja se
tulee pitää alhaalla keruuastian koko noston tai
laskun ajan. Keruuastian nosto-/laskukytkin ei
nosta eikä laske keruuastiaa, jos keruuastian
turvapainiketta ei paineta. Keruuastian
nousu/lasku pysähtyy, jos keruuastian
turvapainikkeesta päästetään irti keruuastian
nousun tai laskun aikana.

IMUPUHALLINPAINIKE
Imutuulettimen kytkeminen päälle: Paina
lakaisun imutuulettimen painiketta. Alempi valo
syttyy.
Imutuulettimen säätäminen suurimpaan tehoon:
paina lakaisun imutuulettimen painiketta
uudestaan. Ylempi ja alempi merkkivalo syttyy.

VASEMMAN- JA OIKEANPUOLEISEN
SIVUHARJAN PAINIKKEET
Laita vasen sivuharja päälle (lisävaruste):
Paina vasemman sivulakaisuharjan painiketta.
Merkkivalo syttyy.
Sivulakaisuharjan sammutus: Paina
oikeanpuoleisen sivulakaisuharjan painiketta.
Merkkivalo sammuu.

Vasemman sivulakaisuharjan käynnistys:
Paina vasemman sivulakaisuharjan painiketta.
Merkkivalo syttyy.
Vasemman sivulakaisuharjan sammutus:
Paina vasemman sivulakaisuharjan painiketta.
Merkkivalo sammuu.

Imutuulettimen sammuttaminen: Paina lakaisun
imutuulettimen painiketta. Molemmat merkkivalot
sammuvat.

HUOMAUTUS: Sivuharjat eivät voi toimia
erillään pääharjasta. Myös pääharja menee
päälle yhdessä sivuharjojen kanssa 1-Steppainiketta painettaessa.

S16 9045336 (11-2020)
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KÄYTTÖ
ECO-TILAN (SÄÄSTÖTILAN) PAINIKE

Suodattimen ravistuspainike

Koneen käyttöaikaa voidaan pidentää
käyttämällä Eco-tilan (säästötilan) painiketta.
Eco-tilassa kaikki eri moottoreiden saama
jännite pienenee pidentäen koneen käyttöaikaa
ja madaltaen melutasoa.

Paina suodattimen ravistuspainiketta.
Suodattimen ravistin käy noin 30 sekuntia.

Eco-tilan käynnistäminen: Kone laitetaan
Eco-tilaan (pienin tuulettimen nopeus ja pienin
harjanpaine) painamalla Eco-tilan painiketta .
Eco-merkkivalo syttyy.
Eco-tilan sammuttaminen: Kone palautetaan
edellisiin asetuksiin painamalla Eco-tilan
painiketta. Merkkivalo sammuu.

Suodattimen ravistimen painikkeen valo syttyy,
kun suodattimen ravistin on toiminnassa. Jos
haluat pysäyttää suodattimen ravistimen, paina
tarvittaessa uudestaan suodattimen ravistimen
painiketta .
HUOMAUTUS: Jos keruuastian suodatin
tukkeutuu koneen lakaistessa, suodattimen
ravistimen valo vilkkuu hitaasti merkiksi siitä, että
suodatinta täytyy ravistaa.

HUOMAUTUS: Imutuuletin voidaan sammuttaa
koneen ollessa Eco-tilassa, mutta kone poistuu
Eco-tilasta, jos harjanpainetta muutetaan.

HUOMAUTUS: Jos kone on lakaissut jatkuvasti
vähintään 30 minuutin ajan, suodattimen
ravistin ravistaa suodatinta automaattisesti, kun
1-Step-painiketta painetaan lakaisujärjestelmien
sammuttamiseksi.
HUOMAUTUS: Suodattimen ravistin ei toimi, jos
keruuastia on ylhäällä. Keruuastian täytyy olla
täysin alhaalla, jotta suodattimen ravistin toimisi.
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KÄYTTÖ
Hätäpysäytyspainike

Suuntakytkin

Hätäseis-painike pysäyttää koneen välittömästi.

Valitse eteenpäin- tai taaksepäin-suunta
suuntakytkimellä. Paina ajopoljinta koneen
ajamiseksi.

HUOMAUTUS: Ohjauspyörän tulee olla
käännettynä kokonaan oikealle tai vasemmalle,
jos kone pysäytetään kaltevalle pinnalle.
Koneen virran katkaisu: Paina hätäseispainiketta.
Koneen käynnistys uudelleen: Käännä hätäseispainiketta oikealle painikkeen vapauttamiseksi.
Käännä virta-avain OFF-asentoon, käännä avain
kokonaan myötäpäivään ja vapauta se ONasentoon.

HUOMAUTUS: Kone varoittaa äänimerkillä, kun
suuntakytkin on peruutusasennossa.
HUOMAUTUS: Vain koneet, joissa on
lisävarusteena peruutusvaroitusvalo/vilkkuvalo:
Lisävarusteisiin kuuluvat peruutusvaroitusvalo ja
hälytin toimivat vain, kun koneella peruutetaan.
TYÖ-/VAROITUSVALOJEN KATKAISIN
(VALINNAINEN)
Käytä tätä painiketta vain hätätilanteessa.
Sitä ei ole tarkoitettu koneen normaaliin
pysäyttämiseen.

Työvalot ja varoitusvalot päälle: Paina työ-/
varoitusvalokytkimen yläosaa.
Varoitusvalot päälle: Paina työ-/
varoitusvalokytkin keskiasentoon.
Kaikki valot pois päältä: Paina työ-/
varoitusvalokytkimen alareunaa.

S16 9045336 (11-2020)
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KÄYTTÖ
AJOPOLJIN

KULJETTAJAN ISTUIN

Paina ajopoljinta koneen ajamiseksi.

Eteen-taakse –säätövivulla säädät tuolin
paikkaa.

JARRUPOLJIN
Pysäytä kone jarrupoljinta painamalla.

TURVAVYÖT (vain Deluxe-istuin)

HUOMAUTUS: Ohjauspyörän tulee olla
käännettynä kokonaan oikealle tai vasemmalle,
jos kone pysäytetään kaltevalle pinnalle.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
käynnistät koneen, säädä istuin ja kiinnitä
turvavyö.

SUURTEN ROSKIEN LÄPPÄPYYDYSTIMEN
POLJIN
Suurten roskien läppäpyydystimen poljin avaa
pääharjan edessä olevan pyydystysläpän.
Avaaminen: Paina poljinta, jos lakaiset suuria
roskia. P??lakaisuharjan edess? oleva l?pp?
avautuu.
Sulkeminen: Kun poljin päästetään takaisin
ylös, läppä sulkeutuu ja pyydystää suurikokoiset
roskat lakaisten ne keruuastiaan.
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KÄYTTÖ
ISTUIMEN TUKI
Istuimen tuki pitää istuinta ylhäällä, jolloin akkuja
voi käsitellä.
Istuimen tuki kiinnitetään nostamalla istuin
kokonaan auki, kunnes tappi liukuu istuimen
tuen alempaan uraan.

Vain koneet, joissa on valinnainen deluxeistuin: Avaa istuimen lukitus ennen istuimen
nostamista ylös vetämällä kuljettajan istuimen
vapautuskahvaa eteenpäin.

S16 9045336 (11-2020)
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KÄYTTÖ
KONEEN TOIMINTA

HARJATIEDOT
Paras tulos saadaan käyttämällä kulloiseenkin
puhdistustyöhön parhaiten soveltuvia harjoja.
Alla on luettelo harjoista ja kullekin harjalle
parhaiten sopivista käyttötarkoituksista.
HUOMAUTUS: Lian määrä ja tyyppi ovat
tärkeitä tekijöitä, kun käytettävästä harjatyypistä
päätetään. Ota yhteys Tennant-edustajaan
saadaksesi tarkat suositukset.
Polypropeeninen hiekka-aurapääharja
– suositellaan suurten hiekka- ja muiden
hiukkaskertymien lakaisuun.

1-STEP-painikkeella lakaisu voidaan aloittaa
välittömästi käyttämällä kaikkia lakaisutoimintoja.
Kun lakaisutila on käytössä, sivuharjat
lakaisevat roskat päälakaisuharjojen reitille.
Pääharja lakaisee roskat lattialta suppiloon.
Imurijärjestelmä vetää pölyn suodinjärjestelmän
läpi.
Koneessa on myös valinnainen kuivalakaisun
HEPA-suodatinjärjestelmä hienojakoisen pölyn
hillitsemiseksi.

Polypropeeninen ikkunapääharja –
suositellaan kevyiden roskien lakaisuun
erityisesti sileiltä lattioilta.
Polypropeeninen kuusinkertainen
kaksirivinen pääharja – suositellaan
yleispuhdistukseen.
Polypropeeni ja metallilanka; kuusinkertainen
kaksirivinen pääharja – suositellaan yleiseen ja
hieman paakkuuntuneen roskan lakaisuun.
Luonnonkuituinen kahdeksankertainen
yksirivinen pääharja – suositellaan kokolattiaja tekonurmimatoille.
Polypropeeninen sivuharja – Yleiskäyttöiset
polypropeeniharjakset irrottavat
vähän pinttyneen lian naarmuttamatta
kiiltäväpinnoitteisia lattioita.

24

S16 9045336 (11-2020)

KÄYTTÖ
KONETTA KÄYTETTÄESSÄ

KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ TARKISTUSLISTA

Nouki ylisuuret roskat ennen lakaisua. Nouki
isot puun palaset, metallilangan, narun, nyörin
jne. palaset, jotka saattavat kietoutua harjojen
ympärille.

Tee seuraavat tarkastukset ennen kuin alat
käyttää konetta:

Aja mahdollisimman suoraa reittiä. Varo
törmäämästä tolppiin ja naarmuttamasta
koneen sivuja. Aja siten, että lakaisureitit ovat
useiden senttimetrien verran päällekkäin. Jotta
kokolattiamatot eivät vaurioituisi, älä kääntele
ohjauspyörää sivulta toiselle koneen ollessa
paikoillaan.
Vältä ohjauspyörän liian äkkinäistä kääntämistä,
kun kone on liikkeessä. Kone reagoi herkästi
ohjauspyörän liikkeeseen. Vältä äkkinäisiä
käännöksiä, paitsi hätätapauksissa.

 Tarkista, ettei nestevuotoja ole (vain
akkuveden lisäysjärjestelmillä ja/tai korkealla
tyhjennyksellä varustetut koneet).
 Tarkista hydraulinesteen määrä (vain korkea
tyhjennys).
 Tarkista suppilon pölysuodattimen ja
tiivisteiden kunto.
 Puhdista suppilo ja jätesiivilä.
 Tarkista, ettei pääharjalokeron läpissä ole
kulumia tai vaurioita.

Säädä koneen kulkunopeus ja harjanpaine
lakaisulle sopivaksi. Käytä kullekin lakaistavalle
alueelle sopivaa harjanpaineasetusta.

 Tarkista, onko pääharja kulunut tai
vaurioitunut. Poista pääharjojen ympärille
mahdollisesti kiertyneet langat, narut tai
säikeet.

Jos huomaat puhdistusjäljen olevan huonoa,
keskeytä puhdistus ja noudata tämän käsikirjan
kohdassa KONEEN VIANETSINTÄ olevia
ohjeita.

 Tarkista, ettei sivuharjoissa ole kulumia
eikä vaurioita. Poista harjojen ympärille
mahdollisesti kiertyneet langat, narut tai
säikeet.

Suorita päivittäiset huoltotoimenpiteet jokaisen
käytön jälkeen (katso tämän käsikirjan kohta
KONEEN HUOLTO).

 Vain sivuharjojen läpillä varustetut koneet:
Tarkista, ettei sivuharjojen läpissä ole
vaurioita eikä kulumia.

Aja hitaasti kaltevilla pinnoilla. Käytä jarrupoljinta
hillitäksesi koneen vauhtia alamäessä. Lakaise
mieluummin koneen ollessa ylöspäin kuin
alaspäin kaltevalla pinnalla.

 Tarkista, ettei keruuastian läpissä tai
tiivisteissä ole vaurioita eikä kulumia.

HUOMAUTUS: Ohjauspyörän tulee olla
käännettynä kokonaan oikealle tai vasemmalle,
jos kone pysäytetään kaltevalle pinnalle.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun käytät
konetta, aja hitaasti kaltevilla ja liukkailla
pinnoilla.
Älä käytä konetta alueella, jossa ympäristön
lämpötila on yli 43 °C. Älä käytä lakaisutoimintoja
alueilla, joilla lämpötila on alle 0 °C (32 °F).

 Tarkista, että imutuulettimen tulosuodatin on
puhdas.
 Tarkista äänimerkki, etuvalot, takavalot,
turvavalot ja peruutushälytin (jos sellainen
on).
 Tarkista, että jarrut ja ohjaus toimivat
asianmukaisesti.
 Tarkista renkaat vaurioiden varalta.
 Tarkista huoltotiedot päättääksesi
mahdollisen huollon tarpeesta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta
käytettäessä ei saa lakaista yli 14,1 % /
8° kaltevilla luiskilla. Kuljetus on kielletty
pinnoilla, joiden kaltevuus on yli 21,3 % / 12°.

S16 9045336 (11-2020)

25

KÄYTTÖ
KONEEN KÄYNNISTÄMINEN

HARJANPAINE

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
käynnistät koneen, säädä istuin ja kiinnitä
turvavyö (jos sellainen on).

Tavallisissa puhdistusolosuhteissa ja
puhdistettaessa kokolattiamattoja harjanpaine
tulee asettaa pienimmälle teholle. Vaikeammissa
puhdistusolosuhteissa harjanpaine voidaan
asettaa suuremmaksi. Koneen liikenopeus ja
lattian pinta vaikuttavat puhdistustulokseen.
Harjapainetta voidaan joutua lisäämään, jos
harjat ovat kuluneet. Viimeksi käytetty asetus
muuttuu oletusarvoksi, kun kone kytketään
päälle tai pois.

1. Istu kuljettajan istuimelle.
2. Käännä avainkytkin PÄÄLLE.
HUOMAUTUS: Mikäli laite on juuri sammutettu,
odota vähintään viisi sekuntia ennen sen
käynnistämistä uudelleen, jotta ohjelmisto voi
käynnistyä kokonaan uudelleen.

PÄÄHARJAN PAINEEN ASETUS
Kun 1-STEP-painike on aktivoitu, harjanpainetta
säädetään painamalla pääharjan paineen
painiketta. Harjapaineen merkkivalot osoittavat
nykyisen harjapaineen.

3. Kytke valot päälle (jos sellaiset on).
4. Kytke suuntakytkin ajosuuntaan.
5. Paina ajopoljinta koneen ajamiseksi.
HUOMAUTUS: Kone ei kulje, jollei kuljettaja istu
istuimellaan.
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HUOMAUTUS: Jotta kokolattiamatot eivät
vahingoittuisi, tulee harjanpaine aina
asettaa pienimmäksi tällaisia mattopintoja
puhdistettaessa.
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KÄYTTÖ
LAKAISU/PUHDISTUS
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä käytä
konetta, ennen kuin olet lukenut käyttöohjeen
huolellisesti ja ymmärtänyt sen sisällön.
1. Käännä avainkytkin PÄÄLLE.

5. Säädä harjanpainetta tarvittaessa
puhdistettavalle alueelle sopivaksi.
HUOMAUTUS: Jotta kokolattiamatot eivät
vahingoittuisi, tulee harjanpaine aina
asettaa pienimmäksi tällaisia mattopintoja
puhdistettaessa.

2. Jos konetta käytetään Eco-tilassa: Kone
siirretään Eco-tilaan painamalla Eco-tilan
painiketta. Harjanpaineen ja imutuulettimen
asetukset siirtyvät pienimpiin asetusarvoihin.

6. Aseta suuntakytkin eteenpäin ajon asentoon.

3. Paina 1-STEP-painiketta. Painikkeessa
oleva merkkivalo syttyy. Kaikki asetetut
lakaisutoiminnot tulevat käyttöön.

7. Lakaisu aloitetaan painamalla ajopoljinta.
VAROITUS: Palavat aineet tai
reaktiiviset metallit voivat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon. Älä kerää
niitä laitteeseen.
4. Puhdistettavalle alueelle voidaan tarvittaessa
ottaa käyttöön ylimääräisiä, kyseisen alueen
edellyttämiä lakaisutoimintoja.

S16 9045336 (11-2020)

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun käytät
konetta, aja hitaasti kaltevilla ja liukkailla
pinnoilla.
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KÄYTTÖ
8. Suurikokoisten roskien pyydystinläppää
nostetaan painamalla suurten roskien
pyydystimen poljinta, kun suurikokoisia
roskia lakaistaan.

HUOMAUTUS: Jos kone on lakaissut jatkuvasti
vähintään 30 minuutin ajan, suodattimen
ravistin ravistaa suodatinta automaattisesti, kun
1-Step-painiketta painetaan lakaisujärjestelmien
sammuttamiseksi.
HUOMAUTUS: Mikäli laitteen käytön aikana
näkyviin tulee vika- tai varoituskoodi, pysäytä
laite ja etsi tämän käyttöohjeen VIAT/
VAROITUKSET -osiosta syy sekä korjaava
toimenpide vian tai varoituksen poistamiseksi.
12. Roskien keruuastia voidaan tyhjentää joka
työvuoron päätteeksi tai tarpeen mukaan.
Ks. tämän käyttöohjeen osio KERUUASTIAN
TYHJENNYS.

9. Päästämällä suurten roskien pyydystimen
poljin takaisin ylös suurten roskien
pyydystimen läppä laskeutuu takaisin alas ja
sieppaa suuret roskat läpän taakse. Suuret
roskat voidaan sitten lakaista keruuastiaan.

LAKAISUN LOPETTAMINEN
1.

Pysäytä puhdistus painamalla 1-STEP-painiketta
laitteen ollessa edelleen liikkeessä.

HUOMAUTUS: Jos kone on lakaissut jatkuvasti
vähintään 30 minuutin ajan, suodattimen ravistin
ravistaa suodatinta automaattisesti, kun 1-Steppainiketta painetaan lakaisujärjestelmien
sammuttamiseksi.

10. Kun puhdistus lopetetaan, kone pysäytetään
päästämällä ohjauspoljin palautumaan ylös
ja painamalla jarrupoljinta.
11. Lakaisu pysäytetään painamalla 1-STEPpainiketta. Painikkeen valo sammuu, ja
lakaisutoiminnot pysähtyvät pienen viiveen
jälkeen.
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2.

Kone pysäytetään päästämällä ajopoljin
palautumaan ylös ja painamalla jarrupoljinta.

3.

Pöly ja roskat poistetaan suodattimesta
painamalla suodattimen ravistimen painiketta.

4.

Roskien keruuastia voidaan tyhjentää joka
työvuoron päätteeksi tai tarpeen mukaan.
Ks. tämän käyttöohjeen osio KERUUASTIAN
TYHJENNYS.
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KÄYTTÖ
SUPPILON TYHJENTÄMINEN
KERUUASTIAN TYHJENNYS (KORKEAN
TYHJENNYKSEN KONEET)
1. Aja kone jätteenkeräyspaikalle tai jätesäiliön
luo.
2. Paina suodattimen ravistuspainiketta.
Ravistin aktivoituu noin 30 sekunnin ajaksi.
Merkkivalo palaa sen aikaa, kun suodattimen
ravistin toimii. Jos haluat pysäyttää
suodattimen ravistimen, paina tarvittaessa
uudestaan suodattimen ravistimen
painiketta.

5. Peruuta kone hitaasti roskasäiliön luo. Aseta
suppilo jätesäiliön ylle.
3. Kytke kaikki puhdistustoiminnot pois päältä
ennen suppilon nostamista.
4. Kun suodattimen ravistin on lopettanut
toimintansa, nosta keruuastia ylös
painamalla keruuastian turvapainiketta
sekä keruuastian nosto-/laskupainikkeen
yläosaa ja pitämällä ne painettuina. Kun
keruuastia on halutussa korkeudessa,
päästä painike ja kytkin takaisin ylös.
Keruuastian rullauskytkimen valot syttyvät,
kun keruuastia on riittävän ylhäällä sen
sisällön tyhjentämiseksi turvallisesti.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun käytät
konetta varmista, että suppilon nostamiselle
on tilaa ennen sen nostamista. Älä nosta
suppiloa, kun kone on kaltevalla pinnalla.

6. Keruuastia lasketaan roskasäiliöön
pölyn leviämisen estämiseksi painamalla
keruuastian turvapainiketta sekä keruuastian
nosto-/laskukytkimen alaosaa ja pitämällä
niitä alhaalla.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun käytät
konetta, ole varovainen peruuttaessasi
konetta. Liikuta konetta varoen, kun suppilo
on ylhäällä.
7. Tyhjennä suppilon sisältö painamalla ja
pitämällä suppilon rullan kytkimen yläosaa.
Keruuastian rullauskytkimen valot vilkkuvat
keruuastian rullatessa ulos.

HUOMAUTUS: Ota huomioon, että keruuastian
nosto edellyttää vähintään 2 220 mm:n
(87,4 tuumaa) vapaan korkeuden.
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KÄYTTÖ
8. Palauta suppilo pystyasentoon painamalla ja
pitämällä suppilon rullan kytkimen pohjaa.

HUOMAUTUS: Jos keruuastiaa ei ole vedetty
kokonaan sisään ennen sen laskemista,
keruuastia pysäyttää laskeutumisen ja vetäytyy
kokonaan sisään ennen laskeutumisen
jatkamista kokonaan alhaalla olevaan asentoon.

9. Paina keruuastian turvapainiketta sekä
keruuastian nosto-/laskukytkimen alaosaa
ja pidä niitä alhaalla, jotta saat nostettua
keruuastiaa riittävästi roskasäiliön yläosan
puhdistamiseksi.
10. Aja kone hitaasti pois jätepaikan tai säiliön
luota.
11. Pysäytä kone. Paina sitten keruuastian
turvapainiketta sekä keruuastian nosto-/
laskukytkimen alaosaa ja pidä niitä
painettuina, kunnes keruuastia on kokonaan
alhaalla.

30

S16 9045336 (11-2020)

KÄYTTÖ
KERUUASTIAN TYHJENNYS (MATALAN
TYHJENNYKSEN KONEET)
1. Aja kone jätteenkeräyspaikalle tai jätesäiliön
luo.

6. Säädä VarioHeight-keruuastian kädensija
haluttuun asentoon ja aseta molemmat
tapit uudelleen paikalleen keruuastian
kädensijaan, jotta kädensija pysyy halutussa
asennossa.

2. Ravista roskat suodattimesta painamalla
suodattimen ravistimen painiketta. Jos haluat
pysäyttää suodattimen ravistimen, paina
suodattimen ravistimen kytkintä uudestaan.

3. Sammuta kaikki puhdistustoiminnot.
4. Käännä avainkytkin POIS PÄÄLTÄ.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori
ja ota virta-avain pois.

7. Purista keruuastian molemmat pidikevivut
yhteen ja nosta keruuastian pidikesalpa
keruuastian tapista. Toista tämä vaihe
keruuastian toisella puolella olevalle
keruuastian pidikevivun salvalle.
HUOMAUTUS: Keruuastiaa voidaan tarvittaessa
työntää koneeseen keruuastian kädensijalla, jos
keruuastia on täynnä.

5. Poista molemmat tapit keruuastian
kädensijasta.

8. Vedä keruuastia ulos koneesta vetämällä
keruuastian kädensijaa.
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KÄYTTÖ
9. Rullaa keruuastia roskasäiliöön ja kallista
keruuastiaa, jotta voit tyhjentää sen.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ole varovainen
keruuastiaa tyhjentäessäsi, kun käytät
konetta. Keruuastia kestää enintään 91 kg:n
(200 lbs) painon. Raskaan materiaalin
v??r?ll? tavalla nostamisen tuloksena
voi olla sel?n ven?ht?minen tai muu
henkil?vahinko.
10. Vain lisävarusteena olevilla irrotettavilla
keruuastioilla varustetut koneet: Nosta säiliöt
keruuastiasta ja tyhjennä ne. Laita säiliöt
takaisin keruuastiaan.

11. Kun keruuastia on tyhjennetty, rullaa
keruuastia takaisin koneeseen, kunnes
pidikevivun salvat kiinnittävät keruuastiaan
koneeseen.
12. Laske keruuastiaan kädensija alimpaan
asentoon.
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KÄYTTÖ
KERUUASTIAN TUKITANGON KIINNITYS
(KORKEAN TYHJENNYKSEN KONEET)

KERUUASTIAN TUKITANGON IRROTUS
(KORKEAN TYHJENNYKSEN KONEET)

1. Käynnistä kone.

1. Nosta keruuastian tukitanko keruuastian
nostosylinterin päältä ja laske keruuastian
tukitanko keruuastian nostosylinterin sivua
vasten.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Pidä jalkaa
jarrulla konetta käynnistettäessä.
2. Nosta suppilo täysin ylös.
VAROITUS: Nostovarren
puristuskohta. Pysy etäällä suppilon
nostovarsista.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun käytät
konetta varmista, että suppilon nostamiselle
on tilaa ennen sen nostamista. Älä nosta
suppiloa, kun kone on kaltevalla pinnalla.
HUOMAUTUS: Ota huomioon, että keruuastian
nosto edellyttää vähintään 2 220 mm:n
(87,4 tuumaa) vapaan korkeuden.
3. Käännä avainkytkin POIS PÄÄLTÄ.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Käynnistäessäsi
konetta pidä jalka jarrulla ja ohjauspoljin
vapaalla.

4. Irrota vasen suojus koneesta tai vedä
vasemmanpuoleisen suojuksen yläosaa
koneen päältä sen verran, että pääset
käsittelemään keruuastian tukitankoa.

2. Asenna/kiinnitä alempi suojus takaisin
koneeseen.
3. Käännä avainkytkin PÄÄLLE.
4. Laske täyttösuppilo täysin alas.
VAROITUS: Nostovarren
puristuskohta. Pysy etäällä suppilon
nostovarsista.

5. Nosta keruuastian tukitanko keruuastian
nostosylinterin päälle.

VAROITUS: Ylös nostettu suppilo voi
pudota. Käytä suppilon tukitankoa.
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KÄYTTÖ
KONEEN SAMMUTTAMINEN
1. Nosta jalkasi ajopolkimelta.
2. Pysäytä hankaus painamalla 1-STEPpainiketta.
3. Pysäytä kone jarrupoljinta painamalla.

Kaikkien suojien ja kansien sekä istuimen
tulee olla alhaalla tai suljettuina, ja niiden
tulee olla kiinnitettyinä ala-asentoihinsa tai
on varmistettava niiden olevan kiinni ennen
koneen puhdistamista vedellä. Keruuastian
pölysuodatinta tai HEPA-suodatinta ei saa
päästää kastumaan.

4. Käännä avainkytkin POIS PÄÄLTÄ ja irrota
avain.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori
ja ota virta-avain pois.

KONEEN PUHDISTAMINEN
Koneen ulkopuoli voidaan pestä
matalapaineisella vesisuihkulla (puutarhaletku).
Konetta ei saa pestä painepesurilla tai muilla
suuripaineisilla ruiskuilla.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat
konetta, älä käytä painepesuria tai suihkuta
vettä koneen sähkökomponenttien lähelle.
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KÄYTTÖ
VIKA-/HÄLYTYSKOODIT JA MERKKIVALOT
VIKA-/HÄLYTYSMERKKIVALOJEN KOODIT
Kun koneessa tai akun laturissa havaitaan vika,
huoltomerkkivalo sekä sarja LED-valoja alkaa
vilkkua.

Vioista ilmoittavat merkit ja hälytykset nollataan
sammuttamalla kone ja poistamalla vian/
hälytyksen syy. Vikailmoitukset/hälytykset
nollautuvat, kun kone laitetaan taas päälle.
Vian/hälytyksen syyn ja korjaavan toimenpiteen
voi selvittää tutkimalla alla olevaa taulukkoa.
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KÄYTTÖ
KONEEN HUOLTOILMOITUSTEN KOODIT
LED-vikakoodi
☼ = vilkkuu

Vikakoodi

Syy(t)

Korjaus

☼☼☼☼☼

0xFFF0

Hätäpysäytyspainike on aktivoitunut

Poista vika päästämällä
hätäpysäytyspainike takaisin ylös ja
kääntelemällä avainta virtalukossa.

☼☼●☼●

0x0B06

Varoitus tyhjästä akun vesisäiliöstä

Täytä automaattisen akkuveden
lisäyksen säiliö.

●●●●☼

0x07A1

Hopper Fire

Sammuta kone. Sammuta tulipalo.
Hälytä tarvittaessa pelastushenkilökunta.
Huomautus: Äänitorvesta kuuluu
merkkiääni tämän vian ilmaantuessa.
Hiljennä torvi painamalla torven
painiketta.

●☼☼●●

0x0F101

Kuormittamattoman tilan varoitus

Tarkista, että laturi on kytketty akkuihin.

●●☼☼☼

0x0F102

Laturin ylikuumentumisen varoitus

Siirrä kone lataamista varten alueelle,
jossa on hyvä ilmanvaihto.

☼●●☼☼

0x0133

Päälakaisumoottorin ylivirtavika

0x0134

Päälakaisumoottorin laskupaineen ylivirtavika

0x0135

Päälakaisumoottorin ohjelmiston ylivirtavika

Tarkista, että roskat eivät estä harjan/
harjamoottorin toimintaa. Poista j?tteet.
Ota yhteyttä valtuutettuun Tennanthuoltoedustajaan, jos ongelma jatkuu.

0x0153

Oikeanpuoleisen lakaisumoottorin ylivirtavika

0x0154

Oikeanpuoleisen lakaisumoottorin
laskupaineen ylivirtavika

0x0155

Oikeanpuoleisen lakaisumoottorin
ohjelmiston ylivirtavika

0x0163

Vasemman lakaisumoottorin ylivirtavika

0x0164

Vasemman lakaisumoottorin laskupaineen
ylivirtavika

0x0165

Vasemman lakaisumoottorin ohjelmiston
ylivirtavika

0x0173

Suodattimen/ravistimen moottorin ylivirtavika

0x0174

Suodattimen/ravistimen moottorin ylivirtavika
1

0x0175

Suodattimen/ravistimen moottorin ylivirtavika
2

0x0238

Päälakaisuaktuaattori jumissa

0x0248

Oikeanpuoleinen lakaisuaktuaattori jumissa

0x0258

Vasemmanpuoleinen lakaisuaktuaattori
jumissa

0x0268

Keruuastian nostimen aktuaattori jumissa

0x0278

Keruuastian rullauksen aktuaattori jumissa

0x0980

Ajomoottori, yleistä

0x09E3

Ajon ohjaimen virhe

0x0B04

Akkunesteen lisäysjärjestelmän CAN-väylän
vika

0x0F103

Akun laturin CAN-väylän tietoliikennevika

●☼☼●☼

☼●●●☼

●☼☼☼●

0xFF20

Päälakaisun piirilevyn CAN-väylän vika

0x09F0

Varoitus ajomoottorin menetetystä yhteydestä

Tarkista, että ravistimen moottori
pyörii esteettömästi. Poista ravistimen
moottorin pyörimistä estävät esineet.
Ota yhteyttä valtuutettuun Tennanthuoltoedustajaan, jos ongelma jatkuu.

Tarkista, että roskat eivät estä
aktuaattorin toimintaa. Poista j?tteet.
Ota yhteyttä valtuutettuun Tennanthuoltoedustajaan, jos ongelma jatkuu.

Kääntele avainta virtalukossa
muutamaan kertaan, jotta vika poistuu.
Tarkista johdonsuojakatkaisija 1.
Palauta johdonsuojakatkaisija, jos se on
lauennut.
Ota yhteyttä valtuutettuun Tennanthuoltoedustajaan, jos ongelma jatkuu.
Kääntele avainta virtalukossa
muutamaan kertaan, jotta vika poistuu.
Ota yhteyttä valtuutettuun Tennanthuoltoedustajaan, jos ongelma jatkuu.

HUOMAUTUS: Ota yhteyttä Tennantin
huoltoedustajaan kaikkien muiden vikakoodien
ollessa kyseessä.
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KÄYTTÖ
KONEEN KIINTEÄN AKKULATURIN
HUOLTOKOODIT
LED-vikakoodi
☼ = vilkkuu

Vikakoodi

☼☼☼●●

0xF100

Laturi vikatilassa.

Ota yhteys huoltoon.

0xF104

Akkuja ei voida ladata asianmukaisesti.

Ota yhteys huoltoon.

●☼☼●●

0xF101

Laturia ei ole kytketty akustoon.

Tarkista kaapeleiden kytkennät. Jos
vikakoodi ei katoa, ota yhteys huoltoon.

●☼●●●

0xF102

Laturi on ylikuumentunut.

Anna laturin jäähtyä. Siirrä kone hyvin
tuuletettuun paikkaan. Jos vika ei katoa,
ota yhteys huoltoon.

●☼☼☼●

0xF103

Laturin yhteyshäiriö.

Käynnistä kone uudelleen. Jos vikakoodi ei
katoa, ota yhteys huoltoon.
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Syy(t)

Korjaus
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KÄYTTÖ
LISÄVARUSTEET

SINISET VALOT JALANKULKIJOILLE
(LISÄVARUSTE)

IMUSAUVA (LISÄVARUSTE)

Siniset valot jalankulkijoille valaisevat
lattiaa koneen edessä ja takana varoittaen
jalankulkijoita koneen läheisyydestä. Siniset
jalankulkijoiden valot syttyvät automaattisesti,
kun avainkytkin käännetään päälle. Sijoita
siniset etu- ja takavalot valaisemaan riittävän
pitkälle koneen ympärillä, jotta jalankulkijat
saavat asianmukaisen varoituksen koneen
läheisyydestä.

Käytä imusauvaa koneen ulottumattomissa
olevien alueiden puhdistamiseen.
VAROITUS: Palavat aineet tai
reaktiiviset metallit voivat aiheuttaa
räjähdyksen tai tulipalon. Älä kerää
niitä laitteeseen.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Pysäköi kone
tasaiselle alustalle ennen kuin lähdet sen
luota tai ryhdyt huoltamaan sitä.
1. Käynnistä kone.
2. Aseta imusauvajärjestelmä valmiustilaan
painamalla imusauvan kytkimen yläosaa.

3. Imu p??lle: Nosta imusauva telineestään.
Imusauva kytkeytyy päälle.

4. Käytä imusauvaa puhdistamiseen.
5. Imu pois: Imusauva menee automaattisesti
pois päältä, kun se asetetaan takaisin
telineeseen.
6. Sammuta imusauvajärjestelmä painamalla
imusauvakytkimen alaosaa.
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KÄYTTÖ
PERUUTUSHÄLYTYKSEN
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ
(LISÄVARUSTE)
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Noudata
toimipaikan omia peruutushälytyksiä
koskevia ohjeita laitetta käytettäessä.
Peruutushälytyksen äänenvoimakkuutta
voidaan säätää arvosta 85−102 dB(A).
Äänenvoimakkuutta säädetään nostamalla
istuin kohoasentoon, kytkemällä istuintuki
ja säätämällä voimakkuutta hälytyksen
äänenvoimakkuuden nupilla.
Äänenvoimakkuuden lisäys: Kierrä nuppia
myötäpäivään.
Äänenvoimakkuuden pienentäminen: Kierr?
nuppia vastap?iv??n.
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KÄYTTÖ
KONEEN VIANMÄÄRITYS
Ongelma

Syy

Korjaus

Liika pölyäminen

Imutuuletin pois p??lt?

Kytke imupuhallin päälle

Suppilon pölysuodatin tukkeutunut

Tärisytä ja/tai vaihda pölysuodatin

Harjojen helmat ja pölytiivisteet kuluneet,
vahingoittuneet tai säädetty väärin

Vaihda uusiin tai säädä harjojen helmat ja/tai
harjojen tiivisteet

Huono lakaisuteho

Lyhentynyt käyttöaika

Imutuulettimen tiiviste vahingoittunut

Vaihda imutuulettimen tiiviste

Imupuhaltimessa toimintah?iri?

Ota yhteyttä Tennant-huoltohenkilöstöön.

Thermo Sentry (suppilon lämpötilan
valvonta) lauennut

Anna lämpövahdin jäähtyä

Perma-Filter-suodin tukossa

Puhdista Perma-Filter-suodin

Kuluneet harjakset

Vaihda harjat uusiin

Roskia pääharjan käyttökoneistossa

Poista roskat pääharjan käyttökoneistosta

Pää- ja/tai sivuharjan käyttökoneisto ei toimi

Ota yhteyttä Tennant-huoltohenkilöstöön.

Suppilo täynnä

Tyhjennä suppilo

Suurten roskien pyydystimen läppä kulunut
tai vaurioitunut

Vaihda suurten roskien pyydystimen läppä

Kierrätysläppä vahingoittunut

Vaihda l?pp?

S?ili?n tiivisteet kuluneet tai vahingoittuneet

Vaihda tiivisteet

Väärä lakaisuharja

Ota yhteyttä Tennant-huoltohenkilöstöön.

Sivuharjan toimintah?iri?

Ota yhteyttä Tennant-huoltohenkilöstöön.

P??harjan toimintah?iri?

Ota yhteyttä Tennant-huoltohenkilöstöön.

Akku ei ole täysin ladattu

Lataa akkua, kunnes laturi kytkeytyy
automaattisesti pois päältä

Akku viallinen

Vaihda akku

Akut kaipaavat huoltoa

Katso AKUT kohdasta HUOLTO

Viallinen akkulaturi

Vaihda akkulaturi

Lakaisutoiminnot eivät
käynnisty

Suppilo on ylhäällä

Laske suppilo täysin alas

Tulipalo suppilossa

Sammuta kone. Sammuta tulipalo.
Hälytä tarvittaessa pelastushenkilökunta.

Imusauvan huono imuteho

Imuripussi on vaurioitunut tai täynnä

Vaihda imuripussi
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Tukkeutunut letku

Poista tukos

Revenneet tiivisteet kuivaimurijärjestelmässä

Vaihda tiivisteet
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KÄYTTÖ
HEPA-SUODATINJÄRJESTELMÄN
VIANETSINTÄ
Katso alla olevaa vianetsintätaulukkoa sekä
vianetsintätoimenpiteitä, jos liiallista pölyä
havaitaan HEPA-suodattimilla varustetuissa
koneissa koneen käytön aikana.
Vaihe

Toimenpide

Ei pölyämistä

Pölyämistä havaitaan

1

* Ravista pääpölysuodatin sähköisellä ravistimella
* Tyhjennä keruuastia

Jatka lakaisua

Siirry vaiheeseen 2

2

*Tarkista keruuastian tiivisteet

Jatka lakaisua

Siirry vaiheeseen 3

3

* Irrota pääsuodatin ja pane se muovipussiin; poista pöly
napauttamalla suodatinta käsin.
* Tarkasta suodattimen kannen tiiviste.
* Tarkasta keruuastian pölysuodattimen ylä- ja alaosassa
olevat tiivisteet.
* Tarkasta imutuulettimen syöttöaukon tiiviste.

Jatka lakaisua

Siirry vaiheeseen 4

4

* Tarkasta, ettei sivuharjojen pölynestoläpissä ole vaurioita ja
etteivät ne ole huonosti paikoillaan.

Jatka lakaisua

Siirry vaiheeseen 5

5

* Tarkasta kaikki ulomman lakaisuosaston läpät.
* Irrota päälakaisuharja ja tarkasta lakaisukammion läpät.

Jatka lakaisua

Siirry vaiheeseen 8

6

* Irrota HEPA-suodatin ja tarkasta tuuletinlevyn tiivisteet.

Jatka lakaisua

S16 9045336 (11-2020)

41

HUOLTO
HUOLTO
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HUOLTO
HUOLTOTAULUKKO
Alla olevassa taulukossa on esitetty kustakin
toimenpiteestä vastuussa oleva henkilö.
O = Käyttäjä.
T = Koulutettu henkilökunta.
= viittaa ainoastaan HEPAsuodatusjärjestelmillä varustettujen koneiden
huoltoaikatauluihin.
Huoltoväli

Vastuussa
oleva
henkilö

Sisältää
HEPA:n

Voiteluaine/neste

Huoltokohtien
numerot

Päivittäin /
8 tuntia

O

7

Hydraulisäiliö
(vain korkean
tyhjennyksen
koneet)

Tarkista hydraulinesteen taso

HYDO

1

O

1

Harjaosaston
helmat

Tarkista, onko
vahingoittunut, kulunut tai
pit??k? s??t??

-

5

1

Harjaosaston
HEPA-läpät

Tarkista, onko
vahingoittunut, kulunut tai
pit??k? s??t??

-

2

O

2

Sivuhelmat

Tarkista, onko
vahingoittunut, kulunut tai
pit??k? s??t??

-

2

O

3

P??harja

Tarkista, onko
vaurioita tai
kulumia.

-

2

O

4

Oikeanpuoleinen
sivuharja /
vasen sivuharja
(lisävaruste)

Tarkista vahingoittumisen,
kulumisen ja tarttuneiden jätteiden
varalta

-

1 (2)

O

-

Sivuharjan
pölyläpät
(lisävaruste)

Tarkista, onko
vahingoittunut, kulunut tai
pit??k? s??t??

-

Kaikki

O

5

Suppilon pölysuodatin

Puhdista ravistamalla

-

1

O

Viikoittain

50 tuntia

*

Ei sisällä
HEPA:a

Tunnus

Kuvaus

Toimenpide

O

*

5

Suppilo

Puhdista ja
huuhtele

-

1

O

*

19

Pääharjan luukun
HEPA-tiivisteet

Tarkista, onko
vaurioita tai
kulumia

-

1

O

6

Vakuumisauvan
pussi (valinnainen)

Puhdista

-

1

T

8

Akun kennot

Tarkista elektrolyyttitaso

DW

Kaikki

O

8

Akkukotelo

Tarkista, onko
nestettä. Valuta
pois tarvittaessa.

-

O

3

P??harja

Käännä toisin
päin

-

1

O

-

Vakuumisauvan
pussi (valinnainen)

Tarkista tai
vaihda vakuumisauvan pussi

-

1

O

-

Vakuumisauvan
puhallin (valinnainen)

Tarkista, onko
vaurioita tai
kulumia

-

1
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HUOLTO
Alla olevassa taulukossa on esitetty kustakin
toimenpiteestä vastuussa oleva henkilö.
O = Käyttäjä.
T = Koulutettu henkilökunta.
= viittaa ainoastaan HEPAsuodatusjärjestelmillä varustettujen koneiden
huoltoaikatauluihin.
Huoltoväli

Vastuussa
oleva
henkilö

100 tuntia

T

8

Akkunesteen
lisäysjärjestelmä
(lisävaruste)

Tarkista, onko
letkuissa ja liitännöissä vaurioita
tai kulumia

Kaikki

O

5

Suppilon pölysuodatin

Tarkista, puhdista
tai vaihda uuteen

1

O

10

Suppilon tiivisteet

Tarkista, onko
vaurioita tai
kulumia

-

6

O

5

T?ytt?suppilon
suodattimen
tiivisteet

Tarkista, onko
vaurioita tai
kulumia

-

2

O

21

Perma-Filtersuodatin

Tarkasta, löytyykö
roskia; puhdista
tarvittaessa.

O

5

Nukkasihti
(lisävaruste)

Tarkasta, löytyykö
roskia; puhdista
tarvittaessa.

O

11

Tyhj?tiiviste

Tarkista, onko
vaurioita tai
kulumia

-

1

O

1

Suurten roskien
pyydystimen
helma

Tarkista, onko
vaurioita tai
kulumia

-

1

O

14

Pääharjan vetohihna

Tarkista kulumisen varalta

-

1

T

16

Ohjausketju

Voitele, tarkista
kireys, tarkista
vauriot ja kulumat

GL

1

O

4

Sivuharjan (-harjojen) suojus

Tarkista, onko
vaurioita tai
kulumia

-

1 (2)

T

8

Akkujen liittimet ja
kaapelit

Tarkista ja puhdista

-

Kaikki

T

17

Keruuastian nostovarren nivelet
(vain korkean
tyhjennyksen
koneet)

Voitele

SPL

3

O

18

Renkaat

Tarkista, onko
vaurioita tai
kulumia

-

3

T

20

Imusauvan
tuulettimen
moottori(t)

Tarkista moottorin
hiiliharjat

-

1

11

HEPA-imutuulettimen moottorit

Tarkista moottorin
hiiliharjat

-

2

200 tuntia

500 tuntia

T
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Sisältää
HEPA:n

*

Ei sisällä
HEPA:a

Tunnus

Kuvaus

Toimenpide

Voiteluaine/neste

Huoltokohtien
numerot

1
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HUOLTO
Alla olevassa taulukossa on esitetty kustakin
toimenpiteestä vastuussa oleva henkilö.
O = Käyttäjä.
T = Koulutettu henkilökunta.
= viittaa ainoastaan HEPAsuodatusjärjestelmillä varustettujen koneiden
huoltoaikatauluihin.
Huoltoväli

Vastuussa
oleva
henkilö

Sisältää
HEPA:n

Ei sisällä
HEPA:a

Tunnus

Kuvaus

800 tuntia

T

-

Hydrauliletkut
(vain korkean
tyhjennyksen
koneet)

1 750
tuntia

T

13

2 400
tuntia

T

7

Toimenpide

Voiteluaine/neste

Huoltokohtien
numerot

Tarkista, onko
vaurioita tai
kulumia.

-

Kaikki

Imutuulettimen
moottori

Tarkista moottorin
hiiliharjat

-

1

Hydraulisäiliö
(vain korkean
tyhjennyksen
koneet)

Vaihda hydraulineste

HYDO

1

VOITELUAINE/-NESTE
DW - Tislattu vesi
SPL Erikoisvoiteluaine, Lubriplate EMB -rasva
(Tennant-osanro 01433-1)
GL – Vaihteistoöljy SAE 90
HYDO Tennant True premium -hydraulineste tai
vastaava
HUOMAUTUS: Erittäin pölyisissä oloissa
tiheämpi huoltoväli saattaa olla tarpeen.
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HUOLTO
KELTAISET KOSKETUSKOHDAT

KERUUASTIAN NOSTOVARREN NIVELET
(VAIN KORKEAN TYHJENNYKSEN KONEET)

Tässä koneessa on helposti havaittavia keltaisia
kosketuspisteitä yksinkertaisille huoltopisteille.
Näissä huoltotöissä ei tarvita mitään työkaluja.

Voitele suppilon nostovarren saranat 200
käyttötunnin välein.

VOITELU
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori
ja ota virta-avain pois.
Ohjausketju
Ohjausketju on heti ajopyöräkokoonpanon
yläpuolella. Tarkista vahingoittumisen ja
kulumien varalta ja voitele ohjausketju 200
tunnin välein.
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HUOLTO
HYDRAULIIKKA (VAIN KORKEAN
TYHJENNYKSEN KONEET)
Tarkista hydraulinesteen taso käyttölämpötilassa
päivittäin. Hydraulinesteen tason tulisi olla
hydraulisäiliössä olevien MIN- ja MAXmerkintöjen välissä. Suppilon on oltava alhaalla,
kun tarkistat hydraulinestetason.

HYDRAULINESTE
TennantTrue premium
-hydraulineste (Extended Life)
Osa
Numero

Kapasiteetti

ISO-viskositeettiindeksi (VI)

1057707

3,8 l

1057708

19 l

ISO 32
VI 163 tai korkeampi

Jos käytät muuta hydraulinestettä, varmista,
että sen ominaisuudet vastaavat Tennanthydraulinesteiden ominaisuuksia. Korvaavan
nesteen käyttö saattaa nopeuttaa hydrauliosien
ennenaikaista kulumista.
HUOMAA! Hydraulineste voitelee
hydrauliikan komponentit. Jos likaa
tai muita epäpuhtauksia pääsee
hydraulijärjestelmän sisälle, seurauksena voi
olla toimintahäiriöitä, nopeampi kuluminen ja
vahingoittuminen.
HUOMAA! Älä täytä hydraulinestesäiliötä
liian täyteen tai käytä konetta, jos säiliössä
on vähäinen määrä hydraulinestettä.
Hydrauliikka voi vahingoittua.
Tyhjennä hydraulinestesäiliö ja täytä uudella
ensiluokkaisella TennantTrue -hydraulinesteellä
aina joka 2 400 käyttötunnin välein.

HYDRAULILETKUT
Tarkista hydrauliletkujen kuluneisuus ja
vioittuneisuus 800 käyttötunnin välein.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat
konetta, etsi paineenalaisen hydraulinesteen
vuotokohdat kartongin avulla.
Korkeapaineisen nesteen vuotaminen pienestä
reiästä voi olla lähes näkymätöntä, mutta
aiheuttaa vakavia vammoja.

00002

Jos vuotanut hydraulineste johtaa
loukkaantumiseen, mene välittömästi lääkäriin.
Mikäli asianmukaista lääkärinhoitoa ei
anneta heti, seurauksena saattaa olla vakava
tulehtuminen tai reaktio.
Jos havaitset nestevuodon, ota yhteyttä koneen
mekaanikkoon tai esimieheesi.
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HUOLTO
AKUT

ELEKTROLYYTTITASON TARKASTUS
Lyijyakut vaativat alla kuvatun rutiinihuollon.
Tarkista akkujen elektrolyyttitaso kerran viikossa.
HUOMAUTUS: Älä tarkista elektrolyytin
tasoa, jos koneessa on akkujen
vedenlisäysjärjestelmä. Siirry kohtaan
AKKUJEN VEDENLISÄYSJÄRJESTELMÄ
(LISÄVARUSTE).

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori
ja ota virta-avain pois.
MÄRÄT JA HUOLTOA TARVITSEMATTOMAT
SULJETUT LYIJYHAPPOAKUT

08247

Akkujen käyttöikä riippuu siitä, huolletaanko
niitä oikein. Jotta akkujen käyttöikä olisi
mahdollisimman pitkä:

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat
konetta, pidä kaikki metalliesineet kaukana
akuista. Älä koske akkuhappoon.

–

Älä lataa akkuja useammin kuin kerran
päivässä, ja lataa akut vasta, kun konetta on
käytetty ainakin 15 minuuttia.

–

Älä jätä akkuja pitkäksi aikaa osittain
purkautuneeseen tilaan.

–

Lataa akut vain hyvin tuuletetussa paikassa,
johon ei keräänny kaasua. Akut tulee ladata
lämpötilassa, joka on alle 80 °F / 27 °C ja yli
32 °F / 0 °C.

Tason pitää olla hieman akkulevyjen yläpuolella
ennen latausta. Jos taso on alhainen, lisää
tislattua vettä. ÄLÄ YLITÄYTÄ. Elektrolyytti
laajenee ja voi vuotaa yli akkua ladattaessa.
Lataamisen jälkeen akkuihin voi lisätä
tislattua vettä niin, että pinta on noin 3 mm
tarkistusputkien alapuolella.

–

Anna laturin ladata akun täyteen, ennen kuin
käytät konetta.

–

Pidä tavanomaisten lyijyakkujen (märkä)
elektrolyyttitaso oikeana. Tarkista
akkukennojen elektrolyyttitaso kerran
viikossa.

HUOMAUTUS: Jos koneessa on
automaattinen akkuveden lisäysjärjestelmä,
siirry AUTOMAATTISEN AKKUVEDEN
LISÄYSJÄRJESTELMÄN ÄLYKKÄÄN TÄYTÖN
ohjeisiin.
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Before Charging

After Charging

HUOMAUTUS: Varmista, että akun tulpat ovat
paikoillaan latauksen aikana. Akkujen latauksen
jälkeen voi tuntua rikin hajua. Se on normaalia.
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HUOLTO
HUOLTOVAPAAT AKUT
Huoltovapaisiin akkuihin (suljettuihin AGMakkuihin) ei tarvitse lisätä vettä. Ne on kuitenkin
puhdistettava ja huollettava.
KYTKENTÖJEN TARKASTUS/PUHDISTUS
Tarkista akun liitännät ja puhdista akkujen
pinta, liitännät ja kaapelikengät vahvalla
natriumkarbonaattiliuoksella 200 käyttötunnin
välein. Vaihda kuluneet ja vioittuneet johtimet.
Älä avaa kennojen tulppia, kun puhdistat akkuja.

S16 9045336 (11-2020)
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HUOLTO
AKKUJEN LATAAMINEN
TÄRKEÄÄ: Varmista ennen latausta, että
koneen ja laturin asetukset on valittu akun
tyypin mukaisesti.
HUOMAUTUS: Käytä akkujen vahingoittumisen
estämiseksi ja mahdollisimman pitkän käyttöiän
takaamiseksi latauslaitetta, jonka teho vastaa
akkujen tehoa.
HUOMAUTUS: Älä suorita vakioakuille
tilaisuuslatausta, sillä se saattaa lyhentää akun
ikää.
1. Pysäköi kone tasaiselle ja kuivalle pinnalle
alueelle, jossa on hyvä ilmanvaihto.
2. Käännä avainkytkin POIS PÄÄLTÄ.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori
ja ota virta-avain pois.
3. Nosta akkutilan kansi auki ja aseta tuki
paikoilleen.
HUOMAUTUS: Varmista ennen lataamista,
että akkujen elektrolyyttitaso on oikea. Katso
ELEKTROLYYTIN TASON TARKASTUS.
4. Erillisillä latureilla varustetut koneet: Liitä
latauslaitteen liitin koneen erillisen akun
latausliittimeen.

6. Laturi aloittaa latauksen automaattisesti ja
kytkeytyy pois päältä, kun akut ovat täysin
ladattuja. Lataus voi kestää korkeintaan
6–12 tuntia, akkujen tyypistä riippuen.
Kiinteä laturi: Akun latauksen merkkivalot
vilkkuvat edestakaisin latauksen aikana.
Kun kaikki viisi valoa vilkkuvat toistuvasti
kahdesti, on lataus valmis.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä irrota
erillisen laturin tasavirtajohtoa koneen
pistorasiasta laturin ollessa toiminnassa.
Se voi aiheuttaa valokaaren. Jos laturi on
kytkettävä irti latauksen aikana, irrota ensin
verkkojohto pistorasiasta.
7. Erillisillä latureilla varustetut koneet: Kun akut
on ladattu kokonaan, irrota vaihtovirtajohto
pistorasiasta ja irrota sitten latauskaapeli
koneen erillisakun latausliittimestä.
HUOMAUTUS: Jos kyseessä on erillisellä
laturilla varustettu malli, irrota aina
vaihtovirtajohto ensin pistorasiasta ja irrota laturi
vasta sitten koneesta.
Kiinteillä latureilla varustetut koneet:
Kun akut on ladattu kokonaan, irrota
vaihtovirtajohto pistorasiasta ja kääri
johdon akkulokero kannessa oleviin
säilytyskoukkuihin.

5. Liitä laturin vaihtovirtajohto (AC) oikein
maadoitettuun pistorasiaan.
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HUOLTO
KIINTEÄN JA ERILLISEN AKKULATURIN
ASETUKSET

3. Ilmaisin näyttää sitten senhetkisen
profiiliasetuksen. Se toistetaan 4 kertaa.

HUOMAUTUS: Seuraavat ohjeet on tarkoitettu
Tennantin toimittamalle Delta-Q-akkulaturimallille
RC-900-U36.

esim. Profiiliasetus 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(vilkkuu: punainen-punainen-keltainenkeltainen-keltainen)

HUOMAUTUS: Tennantin huoltoselvitystyökalua
tulee käyttää kiinteän laturin asetusten
muuttamiseen.

4. Profiiliasetusta muutetaan painamalla
latausprofiilin valintapainiketta, kun
nykyistä asetusta toistetaan 4 kertaa. Jatka
painikkeen painamista, kunnes haluttu
profiiliasetus vilkkuu.

1. Nykyiset profiiliasetukset saa näkyviin
painamalla latausprofiilin valintapainiketta
ja sitten päästämällä sen takaisin ylös.
Profiiliasetuksia vastaa alkavia kahta
punaista välähdystä seuraavien peräkkäisten
vihreiden välähdysten lukumäärä. Koodi
toistetaan kaksi kertaa.
esim. Profiiliasetus 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Vilkkuu: punainen-punainen-vihreä-vihreä-vihreä)

esim. Profiiliasetukset 4-3: ☼☼☼☼☼☼ ║
☼☼☼
(Vilkkuu: punainen-punainen, vihreä-vihreävihreä - vihreä - tauko - vihreä-vihreä-vihreä)

Profiili
Asetus Akun kuvaus
3

Nesteakku, Trojan 180-240 AH

7

Nesteakku, Trojan 270-360 AH

2-1

Nesteakku, Enersys/Tab 180-260 AH

2-8

Gel, Deka 180-200 AH

4-3

AGM, Discover 200-400 AH

5-1

Gel, Sonnenschein 150-250 AH

1-6-8

TPPL, 12XFC48/12XFC58/12XFC60

5. Uusi asetus tallennetaan pitämällä painiketta
painettuna seitsemän sekuntia, kunnes uusi
asetus näkyy vihreänä vilkkumisena. Uusi
asetus toistetaan kaksi kertaa, ja toistojen
välissä on kaksi punaista välähdystä.
6. Vahvista uusi akkulaturiasetus toistamalla
vaihe 1.

2. Akun valintatilaan siirtyminen uuden
profiiliasetuksen valitsemiseksi tapahtuu
painamalla latausprofiilin valintapainiketta
ja pitämällä sitä alas painettuna viiden
sekunnin ajan. Nopeat punaiset välähdykset
merkitsevät, että lataustila on vahvistettu.
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HUOLTO
MANUAALINEN AKKUVEDEN
LISÄYSJÄRJESTELMÄ
Seuraavat ohjeet koskevat manuaalisella
käsipumpulla toimivalla akkuveden
lisäysjärjestelmällä varustettuja malleja.

3. Paikanna akkujen täyttöletkun liitin
akkukotelon sisältä. Irrota pölysuojus ja kytke
käsipumppuletku.

4. Upota käsipumpun letkun toinen pää tislattua
vettä sisältävään pulloon.

Lisävarusteena saatava manuaalinen
akkunesteen lisäysjärjestelmä on turvallinen
ja helppo tapa pitää akkujen elektrolyyttitaso
oikeana. Se on tarkoitettu käytettäväksi
ainoastaan BFS TAB -nesteakkujen kanssa.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat
konetta, käytä henkilösuojaimia tarpeen
mukaan. Älä koske akkuhappoon.
Tarkista ennen akkunesteen lisäysjärjestelmän
käyttämistä letkut ja liitännät vahinkojen ja
kulumien varalta.

5. Purista käsipumpun letkun palloa, kunnes
se tuntuu kovalta. Kun täydennys on valmis,
tason ilmaisimet muuttuvat valkoisiksi.

1. Lataa akut kokonaan ennen akkujen
vedenlisäysjärjestelmän käyttämistä. Älä
lisää akkuihin vettä ennen lataamista.
Elektrolyytti laajenee ja voi vuotaa yli
latauksen aikana.
2. Tarkista akkujen latauksen jälkeen
elektrolyyttitaso akkujen tulpissa olevista
nestetason ilmaisimista. Jos tason ilmaisin
on musta, lisää vettä seuraavissa ohjeissa
neuvotulla tavalla. Jos tason ilmaisimet ovat
valkoisia, elektrolyyttitaso on oikea eikä vettä
tarvita.
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6. Sulje veden lisäyksen jälkeen akkujen
täyttöletkun pölysuojus ja laita
käsipumppuletku talteen akkulokeroon
tulevaa käyttöä varten.
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HUOLTO
AKKUTILAN TYHJENNYSVENTTIILI
Akkukotelon tyhjennysventtiilin avulla voidaan
tyhjentää akkukotelossa oleva neste. Tarkista
akkulokeron neste viikoittain ja valuta nestettä
pois, jos sitä on akkulokerossa.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Noudata aina
laitoksen turvallisuussääntöjä akkukotelon
nestettä hävitettäessä.
1. Pysäköi kone alueelle, jossa akkulokero
voidaan tyhjentää turvallisesti, sammuta
kone ja poista avain virtalukosta.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja
ota virta-avain pois.
1. Avaa päälakaisuharjan lokeron luukku ja
avaa päälakaisuharjan lokeron sisällä oleva
luukku, jotta pääset käsittelemään akkutilan
tyhjennysventtiiliä.
2. Avaa akkulokeron tyhjennysventtiili ja anna
akkulokerossa olevan nesteen valua ulos.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat
konetta, käytä henkilösuojaimia tarpeen
mukaan. Älä koske akkuhappoon.

3. Sulje akkukotelon tyhjennysventtiili, kun
kaikki akkukotelossa oleva neste on valunut
ulos.
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HUOLTO
JOHDONSUOJAKATKAISIJAT, SULAKKEET
JA RELEET
AUTOMAATTIVAROKKEET
Automaattivarokkeet ovat sähköpiirien nollattavia
suojalaitteita, jotka katkaisevat virran piirin
ylikuormittuessa. Kun automaattivaroke on
lauennut, nollaa se uudelleen painamalla
nollauspainiketta, kun varoke on jäähtynyt.
Johdonsuojakatkaisijat 1–11 sijaitsevat istuimen
alla sähkötilassa. Irrota sähkötilan suoja, jotta
pääset käsittelemään johdonsuojakatkaisijoita.

Johdonsuojakatkaisijat 12–19 sijaitsevat
ohjauspaneelin suojan takana.

Alla olevasta kaaviosta näet automaattivarokkeet
ja sulakkeet sekä ne elektroniset komponentit,
joita ne suojaavat.
Suojalaukaisin

Luokitus

Suojattu virtapiiri

AS1

40 A

Ensisijainen ohjauspiirilevy

AS2

40 A

Päälakaisumoottori

AS3

30 A

Imutuulettimen moottori

AS4

30 A

HEPA-imutuulettimen moottori

AS5

15 A

Suotimen ravistin

AS6

2,5 A

Käyttäjärajapinta/virtalukko

AS7

2,5 A

Virtalukko

AS8

2,5 A

Etuvalon/perävalon/välähdysvalon katkaisin (lisävaruste)

AS9

25 A

Imusauvan tuulettimen moottori

AS10

2,5 A

Automaattisen akkuveden
lisäyksen älykäs täyttö (lisävaruste)

AS11

-

AS12

15 A

Vasemman sivuharjan moottori

AS13

15 A

Oikean sivuharjan moottori

AS14

2,5 A

Etuäänitorvi ja estosuunta valittuna

AS15

2,5 A

Imusauvan kytkin (lisävaruste)

AS16

2,5 A

Siniset valot (lisävaruste)

AS17

-

Ei käytössä

AS18

-

Ei käytössä

AS19

-

Ei käytössä

Ei käytössä

Jos automaattivarokkeen laukaisseen
ylikuormituksen syy on yhä jäljellä,
automaattivaroke estää virran kulun, kunnes vika
on korjattu.
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HUOLTO
SULAKKEET

SÄHKÖMOOTTORIT

Sulakkeet ovat kertasuojalaitteita, ja ne on
suunniteltu pysäyttämään virran kulun oikosulun
sattuessa. Älä koskaan käytä sulakkeita, joiden
arvo on ohjeissa ilmoitettua suurempi.

Tarkasta eri sähkömoottorien hiiliharjat.
Katso hiiliharjojen tarkastusvälit alla olevasta
taulukosta.
Hiiliharjojen tarkastus

Tunnit

Imutuulettimen moottori

1750

HEPA-imutuulettimen moottori (lisävaruste)

500

Imusauvan tuulettimen moottori (valinnainen)

500

Sulakkeet sijaitsevat säätörasiassa
johdonsuojakatkaisijoiden paneelin takana tai
kiinnitettyinä johtosarjoihin ja kaapeleihin.
Sulake

Luokitus

Sulake-1

80 A

Suojattu virtapiiri
Kuljetusjärjestelmä

RELEET
Releet ovat sähkökytkimiä, jotka avautuvat ja
sulkeutuvat toisen sähköpiirin ohjauksesta.
Releet pystyvät ohjaamaan ohjauspiirin virtoja
suurempia virtoja. Pääkontaktorin rele (M1)
sijaitsee sähkötilassa käyttäjän istuimen takana.
Laturin ohituskytkennän rele (M2) sijaitsee
käyttäjän istuimen takana olevassa sähkötilassa
sijaitsevan johdonsuojakatkaisijapaneelin
takana. Imusauvan rele (M3) sijaitsee
imusauvalokerossa.
Sulakkeet ja hallitut virtapiirit näkyvät alla
olevassa taulukossa.
Rele

Luokitus

M1

36 VDC, 200 A

M2

36 V:n tasavirta,
25 A

Laturin ohituskytkentä

M3

36 V:n tasavirta,
25 A

Imusauva (lisävaruste)
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Hallittu virtapiiri
Pääkontaktori
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HUOLTO
HEPA-SUODATUSJÄRJESTELMÄ (HIGH
EFFICIENCY PARTICULATE ARRESTANCE)
(LISÄVARUSTE)

5. Vain lisävarusteena olevilla irrotettavilla
keruuastioilla varustetut koneet: Nosta säiliöt
keruuastiasta ja tyhjennä ja huuhtele ne.
Laita säiliöt takaisin keruuastiaan.

HEPA-suodatinjärjestelmä (High
Efficiency Particulate Arrestance) on
kuivalakaisujärjestelmä, joka koostuu kuivapölyn
ohjaimesta ja HEPA-suodattimesta. Näiden
alueiden sisältämät suodattimet, läpät ja tiivisteet
ovat ehdottoman tärkeitä HEPA-järjestelmän
teholle.
Valinnainen HEPA-suodatinjärjestelmä auttaa
puhdistettaessa paikkoja, joissa esiintyy
hienojakoista pölyä.
HUOMAUTUS: HEPA-suodatinjärjestelmiä
puhdistettaessa tai huollettaessa tulee
noudattaa oman yhtiön turvallisuusvaatimuksia
tai paikallisia, kyseisiä vaatimuksia koskevia
säädöksiä.
KERUUASTIA
Tarkasta ja tyhjennä keruuastia päivittäin.
MATALAN TYHJENNYKSEN KERUUASTIAN
PUHDISTUS
1. Käännä avainkytkin POIS PÄÄLTÄ.

6. Asenna keruuastia takaisin koneeseen.
7. Anna keruuastian kuivua ennen koneen
käyttöä.
KORKEAN TYHJENNYKSEN KERUUASTIAN
PUHDISTUS
1. Käynnistä kone ja nosta keruuastiaa, kunnes
keruuastian ulosvedon kytkimen valot
syttyvät. Vedä keruuastia kokonaan ulos ja
sammuta kone.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori
ja ota virta-avain pois.
2. Irrota keruuastia koneesta. Ohjeet
keruuastian irrottamiseen koneesta löytyvät
luvusta KERUUASTIAN TYHJENNYS
(MATALAN TYHJENNYKSEN KONEET).

2. Poista keruuastian mahdollisesti sisältämät
roskat.
3. HEPA-koneet: Pese keruuastia
puutarhaletkulla.
4. Käynnistä kone, työnnä keruuastia sisään,
laske keruuastia ja sammuta kone.

3. Poista keruuastian mahdollisesti sisältämät
roskat.

5. Anna keruuastian kuivua ennen koneen
käyttöä.

4. HEPA-koneet: Pese keruuastia
puutarhaletkulla.
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KERUUASTIAN PÖLYSUODATIN
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja
ota virta-avain pois.

HUOMAUTUS: Varmista ennen suodattimen
irrottamista koneesta, että keruuastian
suodatinlokeron tukikappale on kiinnittynyt
kunnolla.

SUPPILON PÖLYSUODATTIMEN
IRROTTAMINEN TAI VAIHTAMINEN
Ravista pölysuodatinta jokaisen työvuoron
lopussa ja ennen kuin irrotat suodattimen
koneesta. Tarkista ja puhdista suodatin
100 käyttötunnin välein. Vaihda vahingoittunut
suodatin.
HUOMAUTUS: Puhdista suodatin useammin, jos
konetta käytetään hyvin pölyisissä olosuhteissa.
1. Löysää kaikki keruuastian suodatinlokeron
pidikkeet, joita on suodatinlokeron molemmin
puolin.

3. Irrota suodatin keruuastian
suodatinlokerosta.

4. Puhdista pölysuodatin tai heitä se roskiin.
Katso PÖLYSUODATTIMEN PUHDISTUS.
2. Nosta keruuastian suodatinlokeroa, kunnes
keruuastian suodatinlokeron tukikappaleet
pitelevät keruuastian suodatinlokeroa
avoimessa asennossa.

5. Vain koneet, joissa on FiberShieldnukkasihti: Irrota nukkasihti keruuastian
suodatinlokerosta ja puhdista nukkasihti
pölystä ja liasta. Asenna nukkasihti takaisin
paikalleen.

6. Asenna pölysuodatin takaisin paikalleen.
7. Vapauta keruuastian suodatinlokeron
tukikappaleet, laske keruuastian
suodatinlokero ja sulje keruuastian
suodatinlokero.
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HUOLTO
KERUUASTIAN
PÖLYSUODATTIMEN PUHDISTUS
(VAKIOSUODATUSJÄRJESTELMÄLLÄ
VARUSTETUT KONEET)

KERUUASTIAN PÖLYSUODATTIMEN
PUHDISTUS (VAIN HEPASUODATUSJÄRJESTELMÄLLÄ VARUSTETUT
KONEET)

Puhdista pölysuodatin jollain seuraavista
menetelmistä:

HUOMAA: HEPA-suodatinta ei saa puhdistaa,
jos roskat tukkivat sen. HEPA-suodatinta
ei voi puhdistaa; jos suodatin vaurioituu
tai tukkeutuu, se tulee vaihtaa. Seuraavia
puhdistusmenetelmiä saa käyttää vain
keruuastian pölysuodattimen puhdistukseen.

RAVISTAMINEN – Paina suodattimen ravistimen
kytkintä.
KOPUTTAMINEN - Koputa suodatinta varovasti
tasaisella pinnalla. Älä vahingoita suodattimen
reunoja. Suodatin ei tiivistä kunnolla jos
suodattimen reunat ovat vahingoittuneet.

Puhdista pölysuodatin käyttämällä jotakin
seuraavista menetelmistä:
RAVISTAMINEN - Paina suodattimen ravistimen
kytkintä.
KOPUTTAMINEN - Koputa suodatinta varovasti
tasaisella pinnalla. Älä vahingoita suodattimen
reunoja. Suodatin ei tiivistä kunnolla jos
suodattimen reunat ovat vahingoittuneet.

ILMA - Käytä aina suojalaseja käyttäessäsi
paineilmaa. Puhalla ilmaa ulospäin suodattimen
keskiosan läpi. Älä koskaan käytä yli 550 kPa:n
(80 psi) ilmanpainetta 3 mm pienemmällä
suuttimella äläkä koskaan 50 mm lähempänä
suodatinta.

HEPA
Pölysuodattimen puhdistamiseen ei saa käyttää
ilmaa.

HEPA
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Tarkasta joka sadannen käyttötunnin jälkeen,
että pölysuodattimen tiivisteet tiivistävät kunnolla
ja ettei niissä ole vaurioita. Pölyn kertyminen
tiivisteen pinnoille tarkoittaa, että pölyä
pääsee pölytiivisteen ohi. Tämä vika lyhentää
suodattimen käyttöikää merkittävästi.

3. Jätä salvan koukku kiinni salvanpidikkeeseen
ja lyhennä salvan pituutta kääntämällä
lukkomutteria.

HEPA

PERMA-FILTER-SUODATTIMEN TARKISTUS/
PUHDISTAMINEN
KERUUASTIAN SUODATTIMEN KANNEN
SALPOJEN SÄÄTÄMINEN

Tarkista ja puhdista Perma-Filter-suodatin
100 käyttötunnin välein.

Säädä suodattimen kannen salpojen pituutta, jos
imuteho on huono.
1. Irrota keruuastian pölynsuodatin koneesta.
2. Tarkista salvan pituus. Salvan tulisi alkaa
vetää salvanpidikettä, kun se on 0–45 astetta
vaakatasosta.

LÄMPÖTILAN VALVONTA ‒ THERMO
SENTRY
Thermo Sentry -lämpötilanvalvonta, joka
sijaitsee suppilon sisällä, tuntee suppilosta ylös
nousevan ilman lämpötilan. Jos suppilossa on
tulipalo, Thermo Sentry pysäyttää imutuulettimen
ja keskeyttää ilman virtauksen. Thermo-Sentryn
aktivoituessa kuuluu myös äänimerkki. Thermo
Sentry nollautuu automaattisesti jäähdyttyään.
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HUOLTO
HEPA-SUODATTIMEN VAIHTAMINEN
HEPA-suodatin tulee vaihtaa, kun HEPA-valo
syttyy. Valon syttyessä tulee tarkastaa, ettei
järjestelmässä ole HEPA-suodattimeen johtavaa
virtausta mahdollisesti estäviä tukoksia.

3. Avaa ruuvit, jotka kiinnittävät HEPAsuodattimen HEPA-kelkkaan, ja irrota HEPAsuodatin kelkasta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori
ja ota virta-avain pois.
1. Avaa ruuvit, joilla HEPA-kelkka on kiinnitetty
keruuastiaan.

HUOMAA: HEPA-suodatinainekseen ei saa
koskea eikä sitä saa vaurioittaa asennettaessa
HEPA-suodatinta HEPA-kelkkaan.
4. Käännä HEPA-suodatin niin, että HEPAkelkan päällä oleva merkintä sekä
merkinnässä olevat nuolet osoittavat
ilmavirran suunnan.

2. Irrota HEPA-kelkka keruuastiasta.
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5. Liu'uta HEPA-suodatin HEPA-suodattimen
kelkkaan. Varmista, että HEPA-suodattimen
reuna on kunnolla kelkan pidikkeen alla.

7. Tarkista, ettei HEPA-tuulettimen
imutuulettimen kelkan tiivisteissä ole
vaurioita tai merkkejä vuodosta (liiallisia
pölykertymiä tiivistepinnoilla). Vaihda tiiviste,
jos se on vaurioitunut tai vuotaa.

8. Asenna HEPA-suodatinkelkka takaisin
koneeseen.

6. Kiinnitä HEPA-suodattimen toinen pää
HEPA-suodattimen kelkkaan asettamalla
ruuvit uudelleen paikoilleen ja kiristämällä ne.
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HUOLTO
PÄÄLAKAISUHARJA
Tarkista päivittäin, ettei harjassa ole kulumia tai
vaurioita. Laske harja alas ja tarkasta harjan
kulumiskohta päälakaisuharjan irtovarressa.
Jos kulumiskohta on harjan kulumismerkinnän
alaosassa (merkinnän punainen osuus näkyy
selvästi), täytyy päälakaisuharja vaihtaa.

PÄÄLAKAISUHARJAN VAIHTAMINEN
1. Nosta ensisijainen lakaisuharja ja sammuta
laite.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori
ja ota virta-avain pois.
2. Vapauta päälakaisuharjalokeron luukku ja
avaa se.

Tarkasta, onko harjassa vaurioita. Poista
kaikki pääharjaan, pääharjan käyttönapaan tai
pääharjan välilevyn napaan takertuneet narut ja
rautalangan pätkät.

3. Irrota nupit, jotka kiinnittävät irtovarren
päälakaisuharjaosaan.

Käännä harja 50 käyttötunnin välein toisin
päin harjan käyttöiän maksimoimiseksi ja
parhaan lakaisutuloksen saamiseksi. Katso
kohtaa PÄÄHARJAN VAIHTAMINEN TAI
KÄÄNTÄMINEN.
Vaihda harjat, kun ne eivät enää puhdista
kunnolla tai kun harjan kulumiskuvake syttyy
ilmoittamaan, että harja täytyy vaihtaa.
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4. Irrota irtovarsi osineen
päälakaisuharjaosasta.

8. Aseta irtovarsikokoonpano uudelleen
päälakaisuharjaosaan. Muista pitää irtovarsi
harjatilan läpän yläpuolella laittaessasi
irtovarsiosaa päälakaisuharjakokoonpanoon.

5. Vedä pääharja ulos pääharjalokerosta.
9. Asenna ruuvit ja kiinnikkeet uudelleen
paikoilleen irtovarren kiinnittämiseksi
päälakaisuharjakokoonpanoon. Kiristä ruuvit
ja pultit käsin.
10. Sulje ensisijaisen lakaisevan harjan lokeron
luukku.

6. Laita uusi tai toisin päin käännetty harja
lattialle päälakaisuharjalokeron viereen.
7. Liu’uta p??harja ohjaustappiin. Pyöritä
harjaa, kunnes se kiinnittyy ohjaustappiin ja
työnnä se tappiin kokonaan.
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HUOLTO
PÄÄHARJAN HARJAUSKUVION
TARKISTAMINEN
1. Levitä liitua tai muuta merkintäainetta sileälle
ja vaakasuoralle lattialle.
HUOMAUTUS: Jos liitua tai muuta materiaalia ei
ole saatavilla, anna harjan py?ri? lattialla kahden
minuutin ajan. Lattiaan jää kiillotusjälki.

7. Aja kone pois testialueelta.
8. Katso harjauskuvion leveys. Oikea
harjauskuvion leveys on 50–89 mm
(2–3,5 tuumaa).
Harjakartio on asennettu tehtaalla,
eik? sen tulisi tarvita s??t?mist?, ellei
harjaj?rjestelm?n osia ole vaihdettu.

2. Käännä avainkytkin PÄÄLLE.
3. Sijoita päälakaisuharja liidulla merkityn
alueen päälle.
4. Paina 1-Step-painiketta ja pidä sitä
alhaalla viiden sekunnin ajan. Kone
siirtyy harjauskuvion tarkastuksen tilaan.
LED-merkkivalo jatkaa vilkkumistaan
harjauskuvion tarkastuksen ollessa
käynnissä.
00582

Jos pääharjan malli on kartiomainen
ja se on sitä yhdestä päästä yli 15 mm
(0,5 tuumaa) toiseen päähän verrattuna,
tulee kartiota säätää. Ks. PÄÄHARJAN
HARJAUSKUVION TARKASTAMINEN JA
SÄÄTÄMINEN:

HUOMAUTUS: Kuvion tarkastussarja
peruutetaan, jos 1-Step-painiketta painetaan
harjauskuvion tarkastussarjan aikana.
5. Pääharjan moottori menee päälle ja
aktuaattori laskeutuu osittain tarkistamaan
moottorin käyttövirran. Pääharja jatkaa
laskeutumistaan, kunnes moottori saavuttaa
valitun pitovoiman kohdevirran tai kunnes
aktuaattori on kokonaan ojennetussa
asennossa.

00601

HUOMAUTUS: Jos havaittu pääharjan /
valittujen sivuharjojen virta poikkeaa oikeasta
vaihteluvälistä, harjauskuvion tarkistussarja
peruuntuu ja päälakaisujärjestelmä ilmoittaa
viasta.
6. Kuvion tarkistus kestää noin kymmenen
sekuntia, minkä jälkeen pääharja nousee ja
harjan moottori sammuu. Kun harjauskuvion
tarkastus on valmis, 1-Step-LED-merkkivalo
lopettaa vilkkumisen.
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PÄÄHARJAN HARJAUSKUVION
TARKASTAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
1. Löysää harjan akselin laakerin kiinnikkeen
pultteja ja irtovarren nuppia.

5. Pääharjan moottori menee päälle ja
aktuaattori laskeutuu osittain tarkistamaan
moottorin käyttövirran. Pääharja jatkaa
laskeutumistaan, kunnes moottori saavuttaa
valitun pitovoiman kohdevirran tai kunnes
aktuaattori on kokonaan ojennetussa
asennossa.
6. Kuvion tarkistus kestää noin kymmenen
sekuntia, minkä jälkeen pääharja nousee ja
harjan moottori sammuu. Käännä avainkytkin
POIS PÄÄLTÄ ennen kuin harja nousee.
7. Kiristä harjan akselin laakerin kiinnikkeen
pultit sekä irtovarren nuppi.

2. Käännä avainkytkin PÄÄLLE.

8. Tarkista pääharjan harjauskuvio uudelleen.
Ks. PÄÄHARJAN HARJAUSKUVION
TARKISTAMINEN. Säädä tarvittaessa
pääharjan kartiota.

3. Sijoita päälakaisuharja liidulla merkityn
alueen päälle.
4. Paina 1-Step-painiketta ja pidä sitä
alhaalla viiden sekunnin ajan. Kone
siirtyy harjauskuvion tarkastuksen tilaan.
LED-merkkivalo jatkaa vilkkumistaan
harjauskuvion tarkastuksen ollessa
käynnissä.

HUOMAUTUS: Kuvion tarkastussarja
peruutetaan, jos 1-Step-painiketta painetaan
harjauskuvion tarkastussarjan aikana.
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HUOLTO
SIVUHARJA(T)
Tarkista sivuharja(t) päivittäin kulumien ja
vaurioiden varalta. Poista sivuharjoihin tai
sivuharjojen käyttönapoihin takertuneet narut ja
rautalangan pätkät.

4. Aseta sivuharja sivuharjaryhmän alle ja
aseta pidättimen kanava yhdensuuntaisesti
sivuharjakeskittimen pidätinnastan kanssa.

SIVUHARJOJEN VAIHTAMINEN
Vaihda harjat, kun ne eivät enää puhdista
tehokkaasti.
1. Nosta sivuharja(t) ylös ja katkaise koneen
virta.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori
ja ota virta-avain pois.

5. Nosta sivuharja, pidätin sekä pesuri
sivuharjakeskittimelle ja asenna sokkanaula
uudestaan keskittimeen.

2. Työnnä kätesi harjan keskelle ja vedän
sokka irti navasta pitäen harjan ja aluslevyn
napaa vasten.

3. Poista sivuharja ja aluslevy sivuharjayksikön
alapuolelta.
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SIVUHARJOJEN LAKAISUKUVION
TARKISTAMINEN
Tarkista sivuharjan kuvio 50 käyttötunnin välein
tai, kun harja(t) vaihdetaan.
1. Käännä avainkytkin PÄÄLLE.

6. Tarkkaile sivuharjojen harjauskuviota.
Harjojen ollessa liikkeessä oikean sivuharjan
harjasten tulisi koskettaa lattiaa kello 10:n
ja kello 3:n välissä ja vasemman sivuharjan
harjasten tulisi koskettaa lattiaa kello 9:n ja
kello 2:n välissä.

2. Aktivoi sivuharja painamalla sivuharjojen
painiketta.
3. Paina 1-Step-painiketta ja pidä sitä alhaalla
viiden sekunnin ajan. LED-merkkivalo alkaa
vilkkua ja jatkaa vilkkumistaan harjauskuvion
tarkastuksen loppuun asti.

350327

7. Säädä sivuharjojen harjauskuvioita
tarvittaessa. Ks. SIVUHARJOJEN
HARJAUSKUVION SÄÄTÄMINEN.
.

HUOMAUTUS: Kuvion tarkastussarja
peruutetaan, jos 1-Step-painiketta painetaan
harjauskuvion tarkastussarjan aikana.
4. Sivuharjojen moottorit menevät päälle ja
aktuaattori laskeutuu osittain tarkistamaan
moottorin käyttövirran.
HUOMAUTUS: Jos havaittu sivuharjojen
moottorien virta poikkeaa oikeasta
vaihteluvälistä, harjauskuvion tarkistussarja
peruuntuu ja sivulakaisujärjestelmä ilmoittaa
viasta.
5. Sivuharjat jatkavat laskeutumistaan, kunnes
aktuaattorit ovat kokonaan ojennetussa
asennossa.
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SIVUHARJOJEN HARJAUSKUVION
SÄÄTÄMINEN
Sivuharjojen harjauskuviota tulee säätää
aina, kun sivuharja(t) vaihdetaan tai kun
harjauskuvioiden havaitaan tarvitsevan säätöä
harjauskuvion tarkastuksen jälkeen.
1. Nosta sivuharja(t) ylös ja katkaise koneen
virta.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori
ja ota virta-avain pois.
2. Löysää ylintä tähtinuppia noin puoli kierrosta.

3. Harjauskuviota laajennetaan kääntämällä
alinta tähtinuppia vastapäivään.
Harjauskuviota pienennetään kääntämällä
alinta tähtinuppia myötäpäivään.

4. Sivuharjojen harjauskuvion säätö lukitaan
kiristämällä ylempää tähtinuppia.
5. Tarkista sivuharjojen harjauskuviot
uudestaan. Ks. SIVUHARJOJEN
LAKAISUKUVION TARKISTAMINEN. Säädä
sivuharjojen harjauskuvioita tarvittaessa.
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LÄPÄT JA TIIVISTEET

3. Vedä suurten roskien pyydystinläppää
vetolastasta pitäen.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja
ota virta-avain pois.
SUURTEN ROSKIEN PYYDYSTINLÄPPÄ
Suurten roskien pyydystimen polkimella
nostetaan ja lasketaan suurten roskien
pyydystinläppää, jolla suuret roskat kaapataan ja
lakaistaan keruuastiaan.
Tarkista aina sadan käyttötunnin välein, ettei
läpässä ole vaurioita eikä kulumia. Tarkista
läpän pituus sadan käyttötunnin välein. Läpän
tulee olla niin pitkä, että se hipaisee lattiaa. Se
ei saa kuitenkaan olla niin pitkä, että se takertuu
pääharjaan.

4. Asenna uusi suurten roskien pyydystinläppä
vetolastaan.
5. Laita suurten roskien pyydystinläpän
vetolastaan kiinnittävä sokkanaula/
haarukkatappi takaisin paikoilleen.
SIVULÄPÄT
Sivuhelmat sijaitsevat koneen molemmilla
puolilla p??harjaosaston etupuolella. Sivuläppien
tulee hipaista tasaista lattiapintaa.
Tarkista helmat p?ivitt?in vahingoittumisen,
kulumisen ja s??t?misen varalta.

Suurten roskien pyydystinläpän vaihtaminen:
1. Vapauta päälakaisuharjan lokeron
luukun kiinnitys ja avaa se, jotta pääset
käsittelemään päälakaisuharjan lokeroa.
2. Irrota suurten roskien pyydystinläpän
vetolastaan kiinnittävä sokkanaula/
haarukkatappi.
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HUOLTO
SIVUILLA OLEVAT
TAKAISINKIERR?TYSHELMAT

TAKAOSAN TAKAISINKIERRÄTYSLÄPPÄ

Sivuilla olevat takaisinkierr?tyshelmat sijaitsevat
p??harjaosaston molemmilla sivuilla. Sivujen
takaisinkierrätysläppien tulee hipaista tasaista
lattiapintaa.

Takaosan takaisinkierrätysläppä sijaitsee
pääharjatilan pohjan takaosassa, heti
päälakaisuharjan takana. Takaisinkierrätysläppä
ei saa koskettaa päälakaisuharjaa harjan
lakaistessa.

Tarkista helmat p?ivitt?in vahingoittumisen,
kulumisen ja s??t?misen varalta.

Tarkista päivittäin, onko läpissä vaurioita tai
kulumista tai tarvitsevatko ne säätöä.

TAKAHELMA

SIVUHARJAN P?LYNOHJAUSHELMAT
(LIS?VARUSTE)

Takaläppä sijaitsee pääharjatilan pohjan
takaosassa. Pystysuoran läpän tulee hipaista
tasaista lattiapintaa.
Tarkista päivittäin, onko läpissä vaurioita tai
kulumista tai tarvitsevatko ne säätöä.

Yksittäisen sivuharjan pölynestoläpät ja
kaksoissivuharjojen pölynestoläpät kääriytyvät
koko sivuharjakokoonpanon ympärille koneissa,
jotka on varustettu yksittäisellä sivuharjalla ja
kummankin sivuharjasarjan ympärille koneissa,
joissa on kaksoissivuharjat. Sivuläppien tulee
hipaista tasaista lattiapintaa.
Tarkista päivittäin, ettei läppä ole kulunut tai
vaurioitunut.
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HUOLTO
SUPPILON TIIVISTEET
T?ytt?suppilon tiivisteet sijaitsevat p??harjan
ja t?ytt?suppilon v?liss? olevan aukon reunan
ymp?rill?. T?ytt?suppilo nojaa tiivisteisiin, kun se
on suljettu-asennossa.
Tarkista tiivisteet 100 k?ytt?tunnin v?lein
kulumisen ja vaurioiden varalta.
Korkealla tyhjennyksellä varustetut koneet:
VAROITUS: Ylös nostettu suppilo voi
pudota. Käytä suppilon tukitankoa.

LAKAISUOSAN HEPA-SIVULÄPÄT (VAIN
HEPA-SUODATUSJÄRJESTELMÄLLÄ
VARUSTETUT KONEET)
Lakaisuosaston HEPA-sivuläpät HEPAsuodatusjärjestelmillä varustetuissa koneissa
löytyvät pääharjatilan molemmilta puolilta.
Lakaisuosaston HEPA-sivuläppien tulee hipaista
tasaista lattiapintaa.
Tarkista helmat p?ivitt?in vahingoittumisen,
kulumisen ja s??t?misen varalta.

TYHJ?TIIVISTE

HARJAOSAN LÄPÄT (VAIN HEPASUODATUSJÄRJESTELMÄLLÄ
VARUSTETUT KONEET)

Imutiiviste sijaitsee roskien keruuastian takana,
ja se tiivistää keruuastian suodattimen kantta
keruuastian ollessa suljettuna.

HEPA-järjestelmillä varustetuissa koneissa
harjaosan läpät löytyvät koneen molemmilta
puolilta pääharjatilan takaosasta.

Tarkista tiiviste kulumisen ja vahingoittumisen
varalta 100 k?ytt?tunnin v?lein.

Tarkista päivittäin, ettei läppä ole kulunut tai
vaurioitunut.
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HUOLTO
PÄÄHARJAN LUUKUN TIIVISTEET (VAIN
HEPA-SUODATUSJÄRJESTELMÄLLÄ
VARUSTETUT KONEET)
Pääharjan luukun tiivisteet HEPA-suodatuksella
varustetuissa koneissa löytyvät kummankin
pääharjan luukun ylä- ja taustapuolelta.
Tarkista päivittäin, ettei tiiviste ole kulunut tai
vaurioitunut.

RENKAAT
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori
ja ota virta-avain pois.
Koneessa on kolme kiinteää kumirengasta, yksi
edessä ja kaksi koneen takana. Tarkista renkaat
500 käyttötunnin välein vahingoittumisen ja
kulumisen varalta.

HIHNAT
IMUSAUVAN HUOLTO (LISÄVARUSTE)
PÄÄHARJAN VETOHIHNA
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori
ja ota virta-avain pois.
Pääharjan vetohihna sijaitsee päälakaisuharjan
päässä. Tarkista hihna 100 k?ytt?tunnin v?lein
vahingoittumisen ja kulumisen varalta.
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IMUSAUVAN TUULETIN
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori
ja ota virta-avain pois.
Tarkista 50 käyttötunnin välein, ettei imusauvan
tuulettimessa ole vaurioita.
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HUOLTO
IMUSAUVAN PUSSIN VAIHTO
Tarkista imusauvan pussi 50 käyttötunnin välein.
Tarkasta imusauvan pussi, kun sauva alkaa
menettää tehoaan, kun pussi on täynnä tai jos
pussi repeää tai vaurioituu.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja
ota virta-avain pois.

4. Laita uusi imusauvan pussi imusauvan
koteloon. Tarkista, että pussi on kokonaan
sisällä imuputkessa.
5. Poista imusauvan kotelon kantta auki
pitelevä tuki ja sulje ja kiinnitä imusauvan
kotelon kansi.

1. Avaa imusauvan kotelon kansi
vapautussalpaa painamalla.

2. Nosta imusauvan kotelon kansi auki ja aseta
tukivarsi kannen pitämiseksi auki.

3. Irrota imusauvan pussi imusauvan kotelosta.
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HUOLTO
KONEEN TYÖNTÄMINEN, HINAAMINEN JA
KULJETTAMINEN
KONEEN TYÖNTÄMINEN TAI HINAAMINEN
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat
konetta, älä työnnä tai hinaa konetta ilman
että kuljettaja istuu istuimellaan ohjaamassa
sitä.
Jos kone menee epäkuntoon, sitä voidaan
työntää edestä tai takaa, mutta hinata
ainoastaan edestä.
Seisontajarru on poistettava käytöstä
ennen koneen hinaamista tai työntämistä.
Voit vapauttaa jarrun laittamalla pienen
ruuvimeisselin pään sähköisen jarruvivun
ja navan väliin. Kone liikkuu vapaasti, kun
seisontajarru on poistettu käytöstä.

KONEEN KULJETTAMINEN
1. Nosta vetolasta.
2. Ennen lastaamista tulee irrottaa keruuastia
(matala tyhjennys) tai nostaa keruuastia
riittävän ylös (korkea tyhjennys), jotta
maahan jää riittävästi tilaa. Kone voidaan
lastata kaltevuudeltaan enintään 21,3 %:n
rampille.
3. Pysäköi kuorma-auto tai perävaunu
tasaiselle maalle.
4. Aseta koneen takaosa kuorma-auton tai
perävaunun lastausreunalle.
HUOMAUTUS: Renkaiden kuluminen, rampin
pinta, sääolosuhteet ja muut tekijät vaikuttavat
koneen kykyyn nousta rampilla. Perävaunun
käyttäjinä tulee olla henkilöitä, joita on koulutettu
kuormaamaan laitteita turvallisesti.
5. Aja kone perävaunuun tai kuorma-autoon.
Sijoita kone siten, että koneen paino
jakautuu turvallisesti ja se voidaan kiinnittää
turvallisesti perävaunuun tai kuorma-autoon.

Työnnä tai hinaa konetta ainoastaan hyvin
lyhyen matkaa, äläkä ylitä nopeutta 3,2 km/h.
Konetta EI ole tarkoitus työntää tai hinata pitkiä
matkoja tai suurella nopeudella.
HUOMAA! Älä työnnä tai hinaa konetta pitkää
matkaa: seurauksena voi olla voimansiirron
vahingoittuminen.
Poista ruuvimeisseli sähköisen jarruvivun ja
navan välistä heti koneen työntämisen jälkeen.
ÄLÄ KOSKAAN käytä konetta, jos seisontajarru
on kytketty pois käytöstä.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä käytä
konetta, jos jarru on kytketty pois käytöstä.
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6. Käännä avainkytkin POIS PÄÄLTÄ.
7. Laita jokaisen pyörän taakse este, jotta kone
ei pääsisi liikkumaan.
HUOMAUTUS: Sidontakiinnittimien asentaminen
per?vaunun tai kuorma-auton lattiaan saattaa
olla tarpeen.
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kone tulee
kiinnittää kuormahihnoilla sitä lastattaessa
kuorma-autoon tai perävaunuun tai
purettaessa sitä pois.
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HUOLTO
8. Kiinnitä kuormahihnat rungon takaosassa
oleviin reikiin, jotka löytyvät heti puskurin
renkaiden alta koneen molemmilta sivuilta.
Kiinnitä hihnat sitten perävaunuun tai
kuorma-autoon, jotta kone ei pääse
liikkumaan.

Jos koneessa on lisävarusteena
pölynestoläpät, liitä kuormahihnat
koneen molemmilta sivuilta löytyvien
puskuripyörien kannattimissa oleviin reikiin
kiinnittäen koneen näin kuorma-autoon tai
perävaunuun.
HUOMAUTUS: Varmista, että kuormahihnoja
kiinnitettäessä hihnat eivät paina
läppäkiinnityksen takaosaa.

9. Kiinnitä kuormahihnat koneen rungon
etuosan upotettuun alueeseen, joka löytyy
koneen molemmilta puolilta heti kunkin
etupuskurin renkaan alta. Kiinnitä hihnat
sitten perävaunuun tai kuorma-autoon, jotta
kone ei pääse liikkumaan.
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10. Varmista, että kaikki kuormahihnat
ovat kireällä ja kone kiinnitetty kunnolla
perävaunuun tai kuorma-autoon.
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HUOLTO
KONEEN NOSTAMINEN TUNKILLA

Kaikkien koneiden takanostokohdat.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori
ja ota virta-avain pois.
Tyhjenn? roskas?ili? ennen koneen nostamista
tunkilla.
Tunkin nostopiste on kaikissa koneissa edessä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta
huollettaessa kiilaa koneen pyörät ennen
koneen nostamista. Käytä nostolaitetta
tai tunkkia, joka kestää koneen painon.
Nosta kone ylös vain tätä tarkoitusta
varten merkityistä paikoista. Tue kone
nostopukeilla.
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HUOLTO
VARASTOINTITIEDOT
Seuraavat vaiheet on suoritettava, kun kone
varastoidaan pitkäksi ajaksi.
HUOMAUTUS: Älä altista konetta sateelle,
varastoi se sisätiloihin.
1. Pys?k?i kone viile??n, kuivaan paikkaan.
Älä altista konetta sateelle tai lumisateelle.
Säilytä sisätiloissa.
2. Lataa akut ennen koneen varastointia. Siten
akkujen käyttöikä pitenee. Lyijyhappoakut
tulee ladata kerran kuussa.
3. Irrota akut ennen niiden varastointia.
4. Säilytä konetta kuivassa paikassa vetolasta
nostettuna ylös.
HUOMAUTUS: Koneen vaurioitumisen
välttämiseksi varastoi kone tilaan, joka on
suojattu jyrsijöiltä ja hyönteisiltä.
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TEKNISET TIEDOT
TEKNISET TIEDOT
KONEEN YLEISET MITAT / KAPASITEETIT
Ominaisuus

Mitta/kapasiteetti

Pituus

1 815 mm (71 tuumaa)

Korin leveys

1 168 mm (46 tuumaa)

Leveys (runko valinnaisella vasemmanpuoleisella sivuharjalla)

1 168 mm (46 tuumaa)

Akseliväli

1 206 mm (47,5 tuumaa)

Korkeus (ilman yläsuojaa)

1 500 mm (59 tuumaa)

Korkeus (yläsuojalla)

2095 mm (82,5 in)

Korkeus (korkea tyhjennys)

1 570 mm (61,8 tuumaa)

Raideleveys

1 030 mm (40,5 tuumaa)

Pääharjan pituus (lieriömäinen)

810 mm

Sivuharjan halkaisija (levy)

510 mm

Lakaisupolun leveys (yksi sivuharja)

1 170 mm (46 tuumaa)

Lakaisupolun leveys (kaksi sivuharjaa)

1 520 mm

Roskasäiliön tilavuus

150 l (5,3 ft3)

Keruuastian painokapasiteetti (korkea tyhjennys)

159 kg (350 lbs)

Keruuastian painokapasiteetti (matala tyhjennys)

91 kg (200 lbs)

Keruuastian enimmäistyhjennyskorkeus (korkea tyhjennys)

1 572 mm (61,9 tuumaa)

Keruuastian yläpuolinen tyhjennyksen vähimmäiskorkeus (korkea tyhjennys)

2 220 mm (87,4 tuumaa)

Pölysuodattimen pinta-ala (vakio)

9 m2 (97 ft2)

Pölysuodattimen pinta-ala (HEPA)

4,6 m2 (50 ft2)

Paino ilman akkuja (korkea tyhjennys)

793 kg (1 748 lbs)

Paino ilman akkuja (matala tyhjennys)

698 kg (1 538 lbs)

Paino; korkea tyhjennys (vakioakuilla)

975 kg (2 150lbs)

Paino; matala tyhjennys (vakioakuilla)

880 kg (1 940 lbs)

Kokonaispaino (korkea tyhjennys)

1 406 kg (3 100 lbs)

Kokonaispaino (matala tyhjennys)

1 243 kg (2 740 lbs)

Kotelointiluokka

IPX5

Arvot määritelty standardin EN 60335-2-72 mukaan

Arvo

Äänenpainetaso LpA

67 dB

Epävarmuus KpA

3 dB

Äänenvoimakkuus LWA + epävarmuus KWA

91 dB + 2,98 dB

Käsiin/käsivarsiin kohdistuva tärinä

<2,5 m/s2

Koko kehoon kohdistuva tärinä

<0,5 m/s2
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TEKNISET TIEDOT
KONEEN YLEINEN SUORITUSKYKY
Ominaisuus

Arvo

Kääntymisleveys käytävillä (ilman sivuharjaa)

2 140 mm (84 tuumaa)

Ajonopeus (eteenpäin)

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

Ajonopeus kuurattaessa (eteenpäin)

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

Ajonopeus suppilon ollessa nostettuna (eteenpäin)

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

Ajonopeus (taaksepäin)

4,8 km/h

Rampin maksimijyrkkyys lastattaessa - tyhjänä

21,3 % / 12°

Maksimijyrkkyys lakaistaessa

14,1 % / 8°

Pinnan maksimijyrkkyys siirtoajossa (kokonaispainolla - GVWR)

21,3 % / 12°

Ympäristön korkein lämpötila konetta käytettäessä

43 °C

Vähimmäiskäyttölämpötila koneen lakaisutoiminnoille

0 °C

TEHOTYYPPI
Tyyppi

Määrä

Lyijyhappoakut
(akun mitat enintään):
28,8 tuumaa / 731 mm L x
19,9 tuumaa / 506 mm P x
15,6 tuumaa / 395 mm K
Litiumioniakku

Tyyppi

Käyttö

Sähkömoottorit

Jännite

Ah-arvo

Paino

6

36

240, kun arvo on
20 h

30 kg (67 lbs)

6

36

360, kun arvo on
20 h

44 kg (98 lbs)

2 kpl

36

110 / 4,1 kWh

51 kg (112 lbs)

4 kpl

36

221 / 8,2 kWh

83 kg (183 lbs)

6 kpl

36

331 / 12,2 kWh

114,5 kg (252,5 lbs)

VDC

kW (hv)

Päälakaisuharja

36

0,75 (1,00)

Sivulakaisuharja

36

0,12 (0,16)

Imupuhallin

36

0,6 (8)

Ajo

36

1,2 (1,6)

Imusauva (lisävaruste)

36

0,71 (0,95)

Tyyppi

VDC

A

Hz

Vaihe

VAC

Laturi (sisäänrakennettu)

36

25

50–60

1

100–240

Laturi (sisäänrakennettu)

36

33

50–60

1

100–240

Laturi (erillinen)

36

25

50–60

1

100–240

Laturi, litiumioniakku (erillinen)

36

33

50–60

1

100–240

RENKAAT
Sijainti

Tyyppi

Koko

Etu (1)

Palaa

leveys 102 mm x ulkohalk. 300 mm (leveys 4" x ulkohalk.
12")

Taka (2)

Palaa

leveys 102 mm x ulkohalk. 300 mm (leveys 4" x ulkohalk.
12")
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TEKNISET TIEDOT
KONEEN MITAT – MATALA TYHJENNYS

1168 mm
(46 in)

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

1500 mm
(59 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

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

1815 mm (71 in)
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TEKNISET TIEDOT
KONEEN MITAT – KORKEA TYHJENNYS

1168 mm
(46 in)

1570 mm
(61.8 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

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

1815 mm (71 in)
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ESIMIEHEN OHJAIMET
ESIMIEHEN OHJAIMET
VALVONTAOHJAIMET
Valvontaohjaimilla voidaan säätää
sekä enimmäiskuljetusnopeutta että
enimmäislakaisunopeutta.
ESIMIESTILAAN SIIRTYMINEN
1. Käännä avainkytkin POIS PÄÄLTÄ.
2. Paina Eco-tilan painiketta ja pidä sitä
alhaalla. Pidä edelleen Eco-tilan painiketta
alhaalla, käännä avainkytkin PÄÄLLE ja pidä
sitä siinä asennossa.

4. Päästä avainkytkin ja Eco-tilan painike
palautumaan alkuasentoihin.
HUOMAUTUS: Ajomoottori ei toimi koneen
ollessa valvojatilassa. Jatka tarvittavien
muutosten tekoa, tallenna muutokset ja
viimeistele muutokset poistumalla valvojatilasta
seuraavassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Vaihtoehtoisesti voit poistua valvojatilasta
välittömästi kääntämällä avainkytkimen
POIS PÄÄLTÄ. Muutokset eivät tallennu, jos
valvojatilasta poistutaan kääntämällä avainkytkin
POIS PÄÄLTÄ.
5. Tarkkaile Eco-tilan painikkeen merkkivaloa
sekä molempien sivuharjojen merkkivaloja.
Eco-tilan painikkeen merkkivalon tulee palaa
(yhtäjaksoisesti, ei vilkkumalla), ja sekä
oikean- että vasemmanpuoleisen sivuharjan
merkkivalon tulee vilkkua hitaasti ilmoittaen,
että kone on valvojatilassa.

3. Jatka Eco-tilan painikkeen pitämistä
painettuna ja avainkytkimen pitämistä
PÄÄLLÄ-asennossa, kunnes sekä
oikeanpuoleisen sivuharjan painikkeen että
vasemmansivuharjan painikkeen merkkivalot
vilkkuvat nopeasti.
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ESIMIEHEN OHJAIMET
KONEEN NOPEUDEN MUUTTAMINEN
1. Siirry valvojatilaan. Katso ESIMIESTILAAN
SIIRTYMINEN.

4. Vasemman sivuharjan painikkeen
painaminen laskee nopeutta.

2. Tarkkaile akun varaustilan merkkivaloja.
Koneen senhetkinen nopeus näkyy akun
varaustilan ruudussa näkyvistä vilkkuvista
merkkivaloista.

Oikeanpuoleisen sivuharjan painikkeen
painaminen nostaa nopeutta.

Vilkkuva(t)
merkkivalo(t)

Mailia tunnissa (MPH)

1 valo

1 MPH

2 valoa

2 MPH

3 valoa

3 MPH

4 valoa

4 MPH

5 valoa

5,5 MPH

3. Painamalla Eco-tilan painiketta voidaan
vaihdella lakaisun enimmäisnopeuden
asetuksen (akun merkkivalot vilkkuvat
hitaasti) ja kuljetuksen enimmäisnopeuden
asetuksen (akun merkkivalot vilkkuvat
nopeasti) välillä.
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5. Eco-tilan painikkeen painaminen tallentaa
uudet nopeusasetukset. Muutokset eivät
tallennu, ennen kuin Eco-tilan painiketta
painetaan.
6. Valvojatilasta poistutaan kääntämällä
avainkytkin POIS PÄÄLTÄ.
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ESIMIEHEN OHJAIMET
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