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BEVEZETÉS
Ezt a kézikönyvet valamennyi új géphez mellékeljük. A kézikönyv tartalmazza a szükséges működtetési és karbantartási útmutatásokat.
Olvassa el elejétől végéig ezt a kézikönyvet és legyen tisztában
a gép működésével annak üzemeltetése vagy szervizelése előtt.

A gép kiváló szolgáltatásokat nyújt. Ugyanakkor a gép hatékony és költségtakarékos üzemeltetése akkor biztosítható, ha:
• a gépet megfelelő gondossággal működtetik,
• a gépet rendszeresen karbantartják – a gépre vonatkozó karbantartási utasítások szerint,
• a gép karbantartásához gyári, vagy azzal egyenértékű alkatrészeket használnak.
VÉDJE A
KÖRNYEZETET

A GÉP ADATAI

A csomagolóanyagokat,
elhasználódott
gépalkatrészeket,
akkumulátorokat és veszélyes
folyadékokat környezetkímélő
módon, a hulladékok
ártalmatlanítására vonatkozó
helyi szabályozásnak megfelelően selejtezze le.

Kérjük, hogy a későbbi visszakeresések
érdekében a rovatokat az első üzembe
helyezéskor
töltse ki.

Mindig gondoskodjon az újrahasznosításról.

Üzembe helyezés dátuma -

Típusszám Gyártási szám -

TERVEZETT FELHASZNÁLÁS
Az S16 egy ipari vezetőüléses gép, amelyet arra terveztek, hogy durva és sima kemény felületeken (beton, padlólap, kő, szintetikus stb.) és
szőnyeggel borított felületeken (kereskedelmi minőségű nejlon, poliészter és / vagy gyapjú) söpörjön. Tipikus alkalmazási területek az iskolák,
irodaházak, konferenciaközpontok, repülőterek, raktárak, gyártólétesítmények és kiskereskedelmi központok. Ne használja ezt a gépet talajon,
gyepen vagy lakossági szőnyegpadlóval borított felületeken. Ez a gép mind beltéren, mint kültéren használható. A gép nem alkalmas közutakon
történő használatra. Ne használja a gépet a jelen Felhasználói kézikönyvben megadottaktól eltérő módon.

Tennant Company
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden − Hollandia
europe@tennantco.com
www.tennantco.com
A műszaki adatok és a felhasznált alkatrészek külön értesítés nélkül változhatnak.
Eredeti utasítások. Szerzői jog© 2020 TENNANT Company. Nyomtatás helye: Hollandia.
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BIZTONSÁG
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK – ŐRIZZE
MEG
Az alábbi, óvintézkedések szükségességét jelző
megjegyzések végig szerepelnek a kézikönyvben a
mellettük található leírásnak megfelelően:
FIGYELMEZTETÉS: Olyan veszélyekre
vagy helytelen eljárásokra figyelmeztet,
amelyek súlyos személyi sérülést vagy
halálos balesetet okozhatnak.
VIGYÁZAT: Olyan veszélyekre vagy
helytelen eljárásokra figyelmeztet,
amelyek enyhe vagy közepesen súlyos
személyi sérülést okozhatnak.
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Ezt a
feliratot olyan eljárások ismertetése
követi, amelyek a berendezés biztonságos
működtetéséhez szükségesek.

Veszély kialakulásának elkerülése érdekében, ha a
töltő tápvezetéke megrongálódott vagy elszakadt, azt
biztonsági okokból kizárólag a gyár, vagy hivatalos
szervize, vagy egy hasonlóan képzett szakember
cserélheti ki.
Ez a gép olyan technológiával lehet felszerelve,
amely automatikusan kommunikál a mobilhálózaton
keresztül. Ha a gépet olyan helyen üzemelteti, ahol
eszközinterferencia miatt tilos mobiltelefont használni,
akkor a mobilkommunikáció letiltásának módjáról
tájékozódjon a Tennant képviselőjétől.
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN:
1.

Ne működtesse a gépet:
- Ha nincs erre kiképezve és felhatalmazva.
- Ha nem olvasta el a felhasználói kézikönyvet,
és nincs tisztában az abban foglaltakkal.
- Alkohol vagy tudatmódosító szerek hatása alatt
áll.
- Mobiltelefon vagy más elektronikus eszköz
használata közben.
- Ha mentális vagy fizikai okok miatt nem tudja
követni az útmutatóban foglaltakat.
- Működésképtelen fékkel.
- Helyükön lévő szűrők nélkül, vagy eltömődött
szűrőkkel.
- Poros környezetekben bekapcsolt
vákuumszivattyú nélkül.
- Ha a gép nincs megfelelően működőképes
állapotban.
- Olyan területen, ahol gyúlékony gázok/
folyadékok vagy éghető porok vannak jelen.
- Olyan területen, amely túl sötét, így nem látja
biztonságosan a kezelőszerveket vagy a
fényszórók felkapcsolása nélkül nem tudja
biztonságosan működtetni a gépet.
- Olyan területeken, ahol valószínűsíthetően
hulló tárgyak vannak jelen, kivéve, ha a gépet
felszerelték felső védőszerkezettel.

2.

Mielőtt a gépet beindítja:
- Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e folyadék.
- Gondoskodjon róla, hogy minden biztonsági
védőeszköz a helyén legyen és megfelelően
működjön.
- Ellenőrizze a fékek és a kormány megfelelő
működését.
- Állítsa be az ülést, és kösse be a biztonsági
övet (ha van).

Az alábbi jelzések olyan körülményekre hívják
fel a figyelmet, amelyek veszélyt jelenthetnek a
kezelőszemélyzetre. Legyen tisztában azzal, hogy
ilyen körülmények mikor fordulhatnak elő. Ismerje
meg a gép valamennyi biztonsági tartozékának
elhelyezkedését. Azonnal jelentse, ha a gép
megrongálódott, vagy hibásan működik.
FIGYELMEZTETÉS: Az ólomsavas
akkumulátorok hidrogéngázt bocsátanak
ki. Tűz- és robbanásveszély! Nyílt láng
és szikrák nem lehetnek a közelben.
Töltéskor hagyja nyitva a fedeleket.
FIGYELMEZTETÉS: A gyúlékony anyagok
vagy reaktív fémek robbanást vagy tüzet
okozhatnak. Ne szedje fel!
FIGYELMEZTETÉS: A felemelt garat
leeshet. Támassza ki a garatrögzítő rudat.
FIGYELMEZTETÉS: Becsípődési pont
az emelőkaron. Ne tartózkodjon a garat
emelőkarjainak közelében.
FIGYELMEZTETÉS: Súlyos tárgy. A
helytelen emelés a hát sérüléséhez
vezethet. Használjon emelőt az
eltávolításhoz.
FIGYELMEZTETÉS: Áramütés veszélye
Válassza le az akkumulátor vezetékeit és a
töltő csatlakozóját, mielőtt a gépen javítást
végez.
−Sérült tápkábellel soha ne töltse az
akkumulátort. Ne változtassa meg a
csatlakozót.
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3.

Amikor a gépet használja:
- A gépet kizárólag a kézikönyvben leírtak szerint
használja.
- Használja a fékeket a gép leállításához.
- Ne szedjen fel égő vagy füstölő hulladékot,
például cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
- Lassan haladjon a lejtőkön és csúszós
felületeken.
- 14,1% / 8° dőlésszögnél meredekebb rámpán
ne söpörjön. 21,3% / 12° dőlésszögnél
meredekebb rámpán ne szállítson.
- Forduláskor csökkentse a sebességet.
- Amíg a gép mozgásban van, egész testével
tartózkodjon a kezelőállásban.
- A gép használata közben mindig figyeljen
környezetére.
- Körültekintéssel tolasson a géppel.
- Óvatosan mozgassa a gépet, amikor a garat
felemelt helyzetben van (magas ürítés).
- Győződjön meg arról, hogy elegendő távolság
áll rendelkezésre, mielőtt felemelné a garatot
(magas ürítés).
- Ne emelje fel a garatot, amikor a gép lejtőn áll
(magas ürítés).
- A garat ürítésekor legyen óvatos. A garat akár
91 kg (200 font) hulladék tárolására képes. A
nehéz anyagok nem megfelelő felemelése a
hát megrándulását vagy más személyi sérülést
okozhat (alacsony ürítés).
- Ne tartózkodjanak gyerekek és nem
engedélyezett személyek a gép közelében.
- A gép semelyik részén se szállítson
személyeket.
- Mindig tartsa be a biztonsági és a közlekedési
szabályokat.
- Azonnal jelentse, ha a gép megrongálódott,
vagy hibásan működik.

4.

Mielőtt a gépet elhagyja, vagy javítást végez rajta:
- Vízszintes felületen álljon meg.
- Állítsa le a gépet és vegye ki a kulcsot.

5.

Amikor a gépet javítja:
- A géppel kizárólag megfelelően megvilágított és
látható helyen dolgozzon.
- A terület legyen jól szellőzött.
- Tartson megfelelő távolságot a mozgó
alkatrészektől. Ne viseljen lenge ruházatot,
ékszereket, valamint hosszú haját kösse fel.
- A gép felemelése előtt rögzítse a kerekeket.
- Csak erre kijelölt helyen emelje fel a gépet.
Bakolja alá a gépet.
- A gép tömegének megtartásához használjon
emelőberendezést.
- Csak akkor tolja vagy vontassa a gépet, ha van
vezető az ülésben.
- Ne tolja vagy vontassa a gépet emelkedőn/
lejtőn, ha a fék nem működik.
- Használjon kartonlapot a nyomás alatt szivárgó
hidraulikafolyadék helyének azonosítására.
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- Ne permetezze vagy locsolja le a gépet
elektromos alkatrészek közelében.
- Válassza le az akkumulátor és a töltő
vezetékeit, mielőtt a gépen munkálatokat
végez.
- Az akkumulátortöltő leválasztásakor ne a kábelt
húzza. A csatlakozót a csatlakozódugasznál
fogva húzza ki az aljzatból.
- Ne használjon nem kompatibilis
akkumulátortöltőt, mivel ez az akkumulátorok
károsodásával és tűzveszéllyel járhat.
- Rendszeresen ellenőrizze a töltő vezetékét,
hogy nem sérült-e.
- Ne válassza le a külső töltő egyenáramú
vezetékét a gép dugaszolóaljzatáról, amíg a
töltő működik. Ívkisülés következhet be. Ha a
töltést félbe kell szakítani a töltés befejezése
előtt, először a váltakozó áramú vezetékét
válassza le.
- Ne érjen hozzá az akkumulátorsavhoz.
- Ne legyenek fémtárgyak az akkumulátorok
közelében.
- Szigetelt eszközöket használjon az akkumulátor
eltávolításához.
- Az akkumulátorok felemeléséhez használjon
emelőberendezést vagy elegendő segítő
személyzetet.
- Az akkumulátort kizárólag képzett szakember
szerelheti be.
- Kövesse az akkumulátor eltávolítására
vonatkozó iránymutatásokat.
- Kizárólag képzett gépszerelő végezheti el a
javításokat.
- Ne változtassa meg a gép eredeti kialakítását.
- Használjon a Tennant által szállított vagy
jóváhagyott cserealkatrészeket.
- Szükség esetén és az ebben a kézikönyvben
javasolt helyzetekben viseljen egyéni
védőeszközt.
Biztonsági okokból viseljen hallásvédő
felszerelést.
Biztonsági okokból viseljen védőkesztyűt.
Biztonsági okokból viseljen
védőszemüveget.
Biztonsági okokból viseljen porvédő
maszkot.
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8

A gép trélerről való lerakodása vagy trélerre
helyezése esetén.
- Olyan rámpát, teherautót vagy utánfutót
használjon, amely elbírja a gép és a kezelő
súlyát.
- A gép berakodása előtt ürítse ki a
hulladékgaratot.
- Ne vezessen csúszós rámpán.
- Rámpán haladva legyen óvatos.
- A gépeket ne töltse fel/ürítse ki 21,3% / 12°
dőlésszögnél meredekebb rámpán.
- Állítsa le a gépet és vegye ki a kulcsot.
- Rögzítse a gép kerekeit.
- A teherautón vagy utánfutón rögzítse a gépet.
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A gépen a következő biztonsági címkék találhatóak a
jelzett helyeken. Pótolja a sérült / hiányzó címkéket
FIGYELMEZTETŐ CÍMKE –
Emelési becsípődési pont.
Ne tartózkodjon a garat
emelőkarjainak közelében.

BIZTONSÁGI CÍMKE – Kizárólag
felhatalmazott gépszerelő.

1205722

1225590

Az elektronikus rekesz fedelén található (a
vezetőülés burkolata mögött).

Mindkét emelőkar
hátulján található (csak
magas ürítésű gépek
esetén).

FIGYELMEZTETŐ CÍMKE - A felemelt garat
leeshet. Támassza ki a garatrögzítő rudat.

FIGYELMEZTETŐ CÍMKE –
Forgó kefe. Ne érjen hozzá.

1251176

Mindkét emelőkar oldalán található (csak
magas ürítésű gépek esetén).
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Az oldalkefe lemeze(ke)n
található (csak opcionális
oldalkefével (oldalkefékkel)
felszerelt gépek esetén).
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FIGYELMEZTETŐ CÍMKE – Az
akkumulátorok hidrogéngázt
bocsátanak ki. Tűz- és
robbanásveszély! Szikrák
és nyílt láng nem kerülhet a
közelébe. Töltéskor hagyja
nyitva a fedeleket.

BIZTONSÁGI CÍMKE – Kizárólag
felhatalmazott gépszerelő.

1205722

Az elektromos panelen található.

1205563

Az ülés burkolatának
alsó részén található.

FIGYELMEZTETŐ CÍMKE – Áramütés veszélye. Sérült
kábellel soha ne töltse az akkumulátort.

BIZTONSÁGI CÍMKE –
Olvassa el a kézikönyvet
a gép üzembe helyezése
előtt.

1204748

Az ülés burkolatának alsó részén található.

1206682

Az elektromos panelen
található.
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FIGYELMEZTETŐ CÍMKE – A kefe törmeléket dobál.
Állítsa le a motort, mielőtt felemelné a garatot.

1254722

A garat hátulján található (csak alacsony ürítésű
gépek esetén)
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MŰKÖDTETÉS
MŰKÖDTETÉS
A GÉP RÉSZEI

D

E

G

F

H

C

B

A

I

J

K
P

L

M

O

A. Garat
B. Garatfogantyú (csak alacsony ürítésű gépek
esetén)
C. Jobb oldali burkolat
D. Hátramenet-/villogó lámpa (opcionális)
E. Vezetőülés
F. Kormánykerék
G. Jobb oldali kezelőpanel
H. Bal oldali kezelőpanel
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N

I. Bal oldalkefe (opcionális)
J. Jobb oldalkefe (opcionális)
K. Garattámasztó (csak magas ürítésű gépek
esetén)
L. Garatsz?r?
M. Bal oldali burkolat
N. Fő seprőkefe szereplőajtaja
O. Fő seprőkefe
P. Szabályozó pedálok

S16 9045339 (11-2020)

MŰKÖDTETÉS
KEZELŐPANELEK

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.

Kulcsos kapcsoló
Iránykapcsoló
Vészleállító gomb
Szívócső kapcsoló (opcionális)
Garatot felemelő/leeresztő kapcsoló (csak
magas ürítésű gépek esetén)
Garatkifordító kapcsoló (csak magas ürítésű
gépek esetén)
Munkalámpa/vészjelzés kapcsoló (opcionális)
Üzemóra-számláló
Akkumulátorrekesz jelzőfényei
Főkefe nyomásjelző lámpái
Főkefe nyomás gomb

S16 9045339 (11-2020)

P

L. Vákuumventilátor gomb
M. Szívóventilátor jelzőfényei (a kormánykerék
mögött)
N. 1-Step gomb
O. ECO (Economy, gazdaságos) gomb
P. Kürt gomb
Q. Szűrő rázószerkezet gombja
R. Jobb oldali seprőkefe gomb
S. Bal oldali seprőkefe gomb (opcionális)
T. Garat biztonsági gomb (csak magas ürítésű
gépek esetén)
U. Jelzőfények (elkopott kefe, intelligens
feltöltésű ABW (automatikus akkumulátorvízellátó) tartály folyadékszintje alacsony
(opcionális), HEPA-szűrő eldugult (opcionális)
és hibajelzőfények)
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MŰKÖDTETÉS
SZABÁLYOZÓ PEDÁLOK

A

B

C

A. Fékpedál
B. Gázpedál
C. Nagym?ret? hullad?k elk?l?n?t? ped?l
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MŰKÖDTETÉS
JELMEGHATÁROZÁSOK
Ezek a jelölések a gépen található kezelőegységek,
kijelzők és jellemzők azonosítására szolgálnak.

Be

Ki

Hiba / Riasztás jelzés

Kürt

Elkopott főkefe

Intelligens feltöltésű ABW
(automatikus akkumulátorvízellátás) (opcionális)

HEPA (High Efficiency Particulate
Arrestance, nagy hatékonyságú
részecske-feltartóztatás)

ECO (Economy, gazdaságos mód)

1-Step

Vészleállító kapcsoló

Munkalámpák/Vészjelzés

Szűrőrázó

Bal oldalkefe (opcionális)

Vészjelzés

Jobb oldalkefe

Megszakító

Vákuumszivattyú

Emelési pont

A garat emelése

Akkumulátortöltés

A garat leengedése

V?kuumos p?lca (opcion?lis
felszerelts?g)

Forgatható garat kifordítása

Garatbiztonság

Forgatható garat befordítása

Előre/hátra

S16 9045339 (11-2020)
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MŰKÖDTETÉS
AZ AKKUMULÁTOROK BESZERELÉSE

3.

Távolítsa el a konzolt az akkumulátorrekesz
hátuljáról.

4.

Megfelelő segítséggel, óvatosan helyezze az
akkumulátorokat az akkumulátorrekesz tálcájába,
és az ábrán jelzett módon rendezze el az
akkumulátor pólusait. Kis akkumulátor esetén az
ábrán jelzett módon helyezze be a habszivacs
távtartókat az akkumulátorok mellé.

5.

A mellékelt akkumulátorsaruk használatával
csatlakoztassa a kábeleket a pólusokhoz: A
PIROSAT A POZITÍV (+), A FEKETÉT A NEGATÍV
(-) PÓLUSHOZ.

NEDVES/LEZÁRT SAVAS
ÓLOMAKKUMULÁTOROK
FIGYELMEZTETÉS: T?z- vagy
robban?svesz?ly. Az akkumul?torok
hidrog?n g?zt bocs?tanak ki. Ny?lt l?ng
?s szikr?k nem lehetnek a k?zelben. Az
akkumul?tor-rekesz fedel?t tartsa nyitva
t?lt?s k?zben.
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Amikor a gépet
javítja: Ne legyenek fémtárgyak az akkumulátorok
közelében. Szigetelt eszközöket használjon az
akkumulátor eltávolításához. Az akkumulátorok
felemeléséhez használjon emelőberendezést vagy
elegendő segítő személyzetet. Az akkumulátort
kizárólag képzett szakember szerelheti be.
Kövesse az akkumulátor eltávolítására vonatkozó
iránymutatásokat.
AZ AKKUMULÁTOR MŰSZAKI ADATAI
Hat darab 6 voltos mély ciklusú savas
ólomakkumulátor.
Az akkumul?tor maxim?lis m?retei: 28,8 hüvelyk / 731
mm SZ
x 19,9 hüvelyk / 506 mm H x 15,6 hüvelyk / 395 mm
M.
1.

Vízszintes felületen állítsa le a gépet, és távolítsa
el a kulcsot.

2.

Nyissa fel az akkumulátorrekeszt, és támassza ki
a fedelet.

FONTOS: Az akkumulátor töltése előtt győződjön
meg róla, hogy a töltő beállítása megfelel az
akkumulátor típusának.
6.

16

Szerelje vissza a konzolt az akkumulátorrekesz
hátuljára.

S16 9045339 (11-2020)

MŰKÖDTETÉS
A KEZELŐSZERVEK MŰKÖDTETÉSE
AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI SZINT-JELZŐ
Az akkumulátor töltöttségi szint jelző az
akkumulátorok töltöttségi szintjét jelzi ki a gép
üzemeltetése közben.

ELKOPOTT KEFE JELZŐFÉNY
Az elkopott kefe jelzőfény villog, amikor a főkefe
motorja érzékeli, hogy a főkefe elkopott. A legjobb
seprési teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy a fő
seprőkefét mindig a lehető leghamarabb cserélje ki,
amikor az elkopott kefe jelzőfény villog. Az elkopott
kefe jelzőfény végül folyamatosan világítani fog, ha
a fő seprőkefét nem cserélik ki, amikor a jelzőfény
villog, és a seprési teljesítmény tovább romlik.
Olvassa el A FŐ SEPRŐKEFE KICSERÉLÉSE részt
a KARBANTARTÁS szakaszban a fő seprőkefe
cseréjére vonatkozó utasításokért.

Amikor az akkumulátorok teljesen fel vannak
töltve, mind az öt jelzőfény világít. Töltse fel az
akkumulátorokat, ha már csak egy jelzőfény világít. Az
akkumulátor töltöttségi szintje ne csökkenjen 20% alá
(utolsó jelzőfény).
MEGJEGYZÉS: Amikor a gépet először indítják
be, előfordulhat, hogy az akkumulátor töltöttségi
szint jelzője nem pontosan jelez. Működtesse a
gépet néhány percig, majd ellenőrizze újra az
akkumulátorok töltöttségi szintjét.

S16 9045339 (11-2020)

INTELLIGENS FELTÖLTÉSŰ ABW (AUTOMATIKUS
AKKUMULÁTOR-VÍZELLÁTÁS JELZŐFÉNY)
(OPCIONÁLIS)
Az intelligens feltöltésű ABW jelzőfény világít, ha
a tartályban nincs elegendő víz az akkumulátorok
feltöltéséhez. Minden söprési funkció működése
abbamarad és újraindítani sem lehet őket, ha a
gépet még 10 órán át működtetik attól kezdve,
hogy a jelzőfény elkezdett világítani. Olvassa el az
INTELLIGENS FELTÖLTÉSŰ ABW (AUTOMATIKUS
AKKUMULÁTOR-VÍZELLÁTÁS) RENDSZER részt a
KARBANTARTÁS szakaszban a tartály feltöltésére
vonatkozó utasításokért.
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MŰKÖDTETÉS
HEPA (HIGH EFFICIENCY PARTICULATE
ARRESTANCE) JELZ FÉNY (CSAK OPCIONÁLIS
HEPA-SZ R RENDSZERREL FELSZERELT
GÉPEK ESETÉN)

ÜZEMÓRA-SZÁMLÁLÓ
Az üzemóra-számláló a gép üzemben töltött idejét
rögzíti. Használja ezt az adatot a gép karbantartási
intervallumainak meghatározásához.

A HEPA-jelzőfény világít, amikor a HEPA-szűrőt
ki kell cserélni túlzott elzáródás miatt, amely
megakadályozva a levegő átjutását a szűrőn. A
legjobb seprési teljesítmény érdekében javasoljuk,
hogy a HEPA szűrőt mindig a lehető leghamarabb
cserélje ki, amikor a HEPA jelzőfény világít. Olvassa
el A GARAT PORSZŰRŐJÉNEK ELTÁVOLÍTÁSA/
KICSERÉLÉSErészt a KARBANTARTÁS szakaszban
a HEPA-szűrő cseréjére vonatkozó utasításokért.

1-STEP GOMB

HIBAJELZ?
A hibajelzőfény világít, ha a rendszer hibakódot
észlel. Lásd a HIBA/RIASZTÁS KÓDOK ÉS
JELZŐFÉNYEKszakaszban a hibakódokra vonatkozó
további információkat.
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Nyomja meg az 1-STEP gombot az összes
kiválasztott seprési funkció aktiválásához. Az 1-STEP
gomb megnyomása előtt az összes kiválasztott
seprési funkció felett világítani fognak a jelzőfények,
de a kiválasztott funkciók készenléti üzemmódban
lesznek, amíg az 1-STEP gombot meg nem nyomja.
Nyomja meg az 1-STEP gombot újra a takarítás
végeztével az összes seprési funkció leállításához.
A gombba épített jelzőfény felgyullad, amikor az
1-STEP gomb aktív állapotba kerül.

S16 9045339 (11-2020)

MŰKÖDTETÉS
GARATBIZTONSÁG GOMB

BAL ÉS JOBB OLDALKEFE GOMB

A garatbiztonság gombot nyomva kell tartani a garat
emelésének vagy süllyesztésének teljes ideje alatt. A
garat felemelésére/leeresztésére szolgáló kapcsoló
nem működik, és nem emeli fel, illetve süllyeszti le a
garatot, ha a garatbiztonság gomb nincs lenyomva. A
garat emelése/süllyesztése leáll, ha a garatbiztonság
gombot bármikor elengedik, miközben a garat éppen
emelkedik vagy süllyed.

A bal oldalkefe bekapcsolása (opcionális): Nyomja
meg a bal oldalkefe gombot. A kontroll lámpa
kigyullad.
A jobb oldalkefe kikapcsolása: Nyomja meg az
oldalkefe gombot. A kontrollámpa elalszik.

A bal oldalkefe bekapcsolása: Nyomja meg a bal
oldalkefe gombot. A kontroll lámpa kigyullad.
VÁKUUMVENTILÁTOR GOMB

A bal oldalkefe kikapcsolása: Nyomja meg az
oldalkefe gombot. A kontrollámpa elalszik.

Szívóventilátor bekapcsolása: Nyomja meg a seprés
vákuumszivattyú gombot. Az alsó jelzőfény felgyullad.
Állítsa a szívóventilátort a legmagasabb beállításra:
Nyomja meg ismét a seprés szívóventilátor gombot. A
felső és alsó jelzőfény felgyullad.
Szívóventilátor kikapcsolása: Nyomja meg a seprés
vákuumszivattyú gombot. Mindkét jelzőlámpa kialszik.

MEGJEGYZÉS: Az oldalkefe (oldalkefék) nem
működhet(nek) a főkefétől függetlenül. Az oldalkefével
(oldalkefékkel) együtt a főkefe is bekapcsolódik,
amikor megnyomják az 1-Step gombot.

S16 9045339 (11-2020)
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MŰKÖDTETÉS
ECO (ECONOMY, GAZDASÁGOS) MÓD GOMB

SZŰRŐ RÁZÓSZERKEZET GOMBJA

Használja az Eco (gazdaságos) mód gombot a gép
üzemidejének meghosszabbításához. Eco módban
a különböző motorok összes feszültségértéke
lecsökken, meghosszabbítva a gép üzemidejét és
csökkentve a zajszintet.

Nyomja meg a szűrő rázószerkezetének gombját. A
szűrőrázó 30 másodpercig működik.

Eco mód bekapcsolása: Nyomja meg az Eco
mód gombot, hogy a készüléket Eco üzemmódba
kapcsolja (legalacsonyabb ventilátorsebesség és
legalacsonyabb kefenyomás beállítások). Az Eco
jelzőfény felgyullad.

A szűrőrázó gombja világit a szűrőrázó működése
közben. Nyomja meg újra a szűrőrázó gombot , ha a
szűrőrázót le kell állítani.
MEGJEGYZÉS: Ha a garat szűrője eltömődik,
miközben a gép söpör, a szűrőrázó jelzőfénye lassan
villog, jelezve, hogy a szűrőt meg kell rázni.

Eco mód kikapcsolása: Nyomja meg az Eco mód
gombot a gépnek az előző beállításokra való
visszaállításához. A kontrollámpa elalszik.
MEGJEGYZÉS: A szívóventilátor kikapcsolható,
miközben a gép Eco módban van, azonban a
kefenyomás megváltoztatása esetén a gép kilép az
Eco módból.

MEGJEGYZÉS: Ha a gép legalább 30 percig
folyamatosan söpört, a szűrőrázó automatikusan
megrázza a szűrőt, amikor az 1-Step gombot
lenyomva kikapcsolják a seprőrendszereket.
MEGJEGYZÉS: A szűrőrázó nem működik, ha a garat
fel van emelve. A garatot teljesen le kell süllyeszteni,
hogy a szűrőrázó működjön.
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MŰKÖDTETÉS
VÉSZLEÁLLÍTÓ GOMB

IRÁNYKAPCSOLÓ

A vészleállító gomb azonnal leállítja a gépet.

Az iránykapcsoló segítségével válthat az előre- vagy
hátramenet között. Nyomja meg a gázpedált a gép
mozgatásához.

MEGJEGYZÉS: A kormánykereket teljesen jobbra
vagy balra kell fordítani, ha a gépet lejtőn állítják le.
A gép áramtalanítása: Nyomja meg a vészleállító
gombot.
A gép áram alá helyezése: Fordítsa a vészleállító
gombot jobbra a gomb kiengedéséhez. A kulcsos
kapcsolót fordítsa OFF (KI) helyzetbe, majd fordítsa el
a kulcsot teljesen az óramutató járásával megegyező
irányba, és engedje el, amikor az ON (BE) helyzetben
van.

MEGJEGYZÉS: Figyelmeztető hangjelzés hallható,
amikor az iránykapcsolót hátramenetbe állítja.
MEGJEGYZÉS: Csak az opcionális villogó fénnyel/
hátramenet jelzővel felszerelt gépek esetén: Az
opcionális hátramenet lámpa és jelző csak akkor
működik, amikor a gép hátrafelé mozog.
MUNKALÁMPA/VÉSZJELZŐFÉNY KAPCSOLÓ
(OPCIONÁLIS)
Ezt a gombot kizárólag vészhelyzet esetén használja.
Nem a gép szokásos leállítására van szánva.

Munkalámpák és vészjelző fények bekapcsolása:
Nyomja meg a munkalámpa/vészjelzőfény kapcsoló
tetejét.
Vészjelző fények bekapcsolása: Állítsa a
munkalámpa/vészjelzőfény kapcsolót középső
helyzetbe.
Minden lámpa kikapcsolása: Nyomja meg a
munkalámpa/vészjelzőfény kapcsoló alját.

S16 9045339 (11-2020)
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MŰKÖDTETÉS
Gázpedál

VEZETŐÜLÉS

Nyomja meg a gázpedált a gép mozgatásához.

Az előre-, illetve hátracsúsztatás beállító kar állítja be
az ülés helyzetét.

FÉKPEDÁL
Nyomja meg a fékpedált a gép megállításához.

BIZTONSÁGI ÖV (kizárólag Deluxe Seat ülésekhez)

MEGJEGYZÉS: A kormánykereket teljesen jobbra
vagy balra kell fordítani, ha a gépet lejtőn állítják le.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép beindítása
előtt állítsa be az ülést, és kösse be a biztonsági
övet.

NAGYMÉRETŰ HULLADÉK ELKÜLÖNÍTŐ PEDÁL
A nagyméretű hulladék elkülönítő pedál nyitja meg a
nagyméretű hulladék terelőlapot a főkefe előtt.
Nyit?s: Nyomja le a pedált, amikor nagyméretű
hulladékot seper. A fő seprőkefe előtti terelőlap
kinyílik.
Z?r?s: Engedje fel a pedált, így a terelőlap bezár, a
nagyméretű hulladékot a garatba terelve.
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MŰKÖDTETÉS
ÜLÉSTÁMASZ
Az üléstámasztó felemelt helyzetben tartja az ülést
annak érdekében, hogy az akkumulátorokhoz hozzá
lehessen férni.
Az üléstámasztó bekapcsolásához emelje fel az
ülést teljesen, amíg a retesz az üléstámasztó alsó
mélyedésébe nem csúszik

Csak Deluxe ülésopciós gépek esetén: Az ülés
felemelése és kinyitása előtt húzza előre és tartsa a
vezetőülés kioldó fogantyúját az ülés kioldásához.

S16 9045339 (11-2020)
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MŰKÖDTETÉS
A GÉP MŰKÖDÉSE

KEFÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A legjobb eredmény elérése érdekében a tisztításhoz
a megfelelő keféket használja. Az alábbi felsorolásban
megtalálhatók a kefék és azok legmegfelelőbb
alkalmazási területei.
MEGJEGYZÉS: A szennyeződés mennyisége és
típusa nagyban befolyásolja az alkalmazott kefe
típusának kiválasztását. Vegye fel a kapcsolatot a
Tennant szervizszakembereivel konkrét javaslatokért.
Polipropilén homokbefogó főkefe – Olyan
helyekhez javasolt, ahol nagy mennyiségű homok és
egyéb finom részecske halmozódott fel.
Polipropilén ablakfőkefe – Könnyű hulladékokhoz,
különösen sima padlófelületekhez javasolt.

Az 1-STEP gomb az összes seprési funkciót
működésbe hozza, így lehetővé teszi a seprés
azonnali megkezdését.
Amikor seprési módban üzemel, az oldalkefék a
hulladékot a fő seprőkefe útvonalába söprik. A főkefe
felsepri a hulladékot a padlóról a garatba. A vákuum
rendszer átszívja a port a szűrőrendszeren.
A gép egy opcionális száraz seprésű HEPA
szűrőrendszerrel is rendelkezik, amely elősegíti a
finom por csapdába ejtését.
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Polipropilén 6 duplasoros főkefe – Általános
seprési alkalmazásokhoz javasolt.
Polipropilén és drót 6 duplasoros főkefe –
Általános sepréshez és enyhe törmelékekhez javasolt.
Természetes szálú, 8 egysoros főkefe −
Szőnyeggel borított és műfüves felületekhez ajánlott.
Polipropilén kefe – Az univerzális polipropilén
sörték úgy szedik fel az enyhén lerakódott
szennyeződéseket, hogy nem karcolják meg a
magasfényű burkolattal ellátott padlókat sem.

S16 9045339 (11-2020)

MŰKÖDTETÉS
A GÉP MŰKÖDTETÉSE KÖZBEN

MŰKÖDTETÉS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK

Szedje ?ssze a t?ls?gosan nagym?ret?
hullad?kdarabokat a sepr?s el?tt. Szedje össze
a drót-, zsineg-, cérnadarabokat, vagy nagyobb
fadarabokat, valamint minden olyan hulladékot,
amelyek a kefére tekeredhetnek vagy a kefe sörtéi
közé ragadhatnak.

Végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt a gépet
üzemelteti:

A lehető legegyenesebb útvonalon vezesse a gépet.
Ne ütközzön oszlopnak, ás ne karcolja meg a gép
oldalát. A seprési sávok között hagyjon néhány
centiméternyi (pár hüvelyknyi) átfedést. A szőnyeggel
borított felületek károsodásának elkerülése érdekében
ne forgassa a kormánykereket egyik oldalról a
másikra, miközben a gép egy helyben áll.

 Ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét (csak
magas ürítésű gépek esetén).

Amikor a gép mozgásban van, ne végezzen éles
kormánymozdulatokat. A gép igen érzékenyen
reagál a kormánykerék elfordítására. Vészhelyzetek
kivételével kerülje a hirtelen kanyarvételeket.
Súrolás közben – szükség szerint – állítsa be a
gép sebességét és a kefenyomást. Használja a
seperni kívánt terület(ek)hez megfelelő kefenyomás
beállítás(oka)t.
Amennyiben a tisztítási hatékonyságot nem találja
megfelelőnek, állítsa le a gépet, és olvassa el a
kézikönyv HIBAELHÁRÍTÁS című részét.
Minden használat után végezze el a napi
karbantartási eljárásokat (lásd a kézikönyvben A GÉP
KARBANTARTÁSA című részt).
Ha lejtőn közlekedik, lassan haladjon a géppel.
Használja a fékpedált a gép sebességének
szabályozására a lejtőkön. Inkább emelkedőkön
végezzen seprést, semmint lejtőkön.
MEGJEGYZÉS: A kormánykereket teljesen jobbra
vagy balra kell fordítani, ha a gépet lejtőn állítják le.
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép használatakor
lassan haladjon a lejtőkön és csúszós felületeken.
Ne működtesse a gépet olyan területen, ahol a
környezet hőmérséklete 43 °C (110 °F) felett van. Ne
használja a seprési funkciókat olyan területeken, ahol
a környezeti hőmérséklet fagypont, azaz 0 °C (32 °F)
alatt van.

 Ellenőrizze, hogy nincs-e folyadékszivárgás (csak
akkumulátor-vízellátó rendszerrel és/vagy magas
ürítésű gépek esetén).

 Ellenőrizze a garat porszűrő és a tömítések
állapotát.
 Tisztítsa meg a garatot és a hulladékrácsot.
 Ellenőrizze a főkefe rekeszének összes köpenyét,
hogy nincsenek-e megsérülve vagy elkopva.
 Ellenőrizze a főkeféket, hogy nincsenek-e
elkopva vagy megsérülve. Távolítsa el a főkefére
feltekeredett huzalt, zsineget vagy fonalat.
 Ellenőrizze az oldalkefé(ke)t, hogy nincs(enek)-e
elkopva vagy megsérülve. Távolítsa el a kefé(k)re
feltekeredett huzalt, zsineget vagy fonalat.
 Csak oldalkefe köpenyekkel rendelkező gépek
esetén: Ellenőrizze az oldalkefék összes
köpenyét, hogy nincsenek-e megsérülve vagy
elkopva.
 Ellenőrizze a garat köpenyeit és tömítéseit, hogy
nincsenek-e megsérülve vagy elkopva.
 Ellenőrizze, hogy a vákuumszivattyú bemenő
szűrője tiszta-e.
 Ellenőrizze a kürtöt, a fényszórókat, a hátsó
helyzetjelző lámpákat, biztonsági lámpákat és a
tolatásjelzőt (ha ezt felszerelték).
 Ellenőrizze a fékek és a kormány megfelelő
működését.
 Ellenőrizze a kerekek épségét.
 Ellenőrizze a karbantartási nyilvántartást a
karbantartási követelmények megállapításához.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép használata
során ne söpörjön 14,1% / 8° dőlésszögnél
meredekebb rámpán. 21,3% / 12° dőlésszögnél
meredekebb rámpán ne szállítson.

S16 9045339 (11-2020)

25

MŰKÖDTETÉS
A GÉP BEKAPCSOLÁSA

KEFENYOMÁS

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép beindítása
előtt állítsa be az ülést, és kösse be a biztonsági
övet (ha van).

Normál söprési körülmények között, valamint
szőnyeggel borított felületek söprésekor a kefe
nyomását a legalacsonyabb értékre kell állítani.
Nagyobb igénybevételt jelentő söprési körülmények
között a kefe nyomását magasabb értékre is lehet
állítani. A tisztítási teljesítményt a gép sebessége
és a padló felületének állapota befolyásolja. Ha a
kefék kopottak, előfordulhat, hogy növelni kell a
kefenyomást. A gép ki-/ bekapcsolásakor az utoljára
használt beállítást tartja meg.

1.

Üljön a vezetőülésbe.

2.

Kapcsolja a kulcsos kapcsolót ON (BE) állásba.

MEGJEGYZÉS: Ha a készülék éppen ki lett
kapcsolva, várjon legalább öt másodpercet, mielőtt
újraindítja, hogy a szoftver megfelelően végre tudja
hajtani a kezdeti betöltést.

A FŐKEFE NYOMÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA
A 1-STEP gomb aktivált állapotában nyomja meg a
kefenyomás gombot a kefenyomás csökkentéséhez
vagy növeléséhez. A kefenyomás jelzőlámpái az
aktuális kefenyomást jelenítik meg.

3.

Kapcsolja fel a lámpákat (ha vannak).

4.

Állítsa az iránykapcsolót a kívánt haladási
irányba.

5.

Nyomja meg a gázpedált a gép mozgatásához.

MEGJEGYZÉS: A gép nem indul el, ha a gépkezelő
nem ül a vezetőülésben.
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MEGJEGYZÉS: A szőnyeggel borított felületek
károsodásának elkerülése érdekében ezen felületek
seprésekor mindig állítsa a kefenyomást a legkisebb
értékre.
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MŰKÖDTETÉS
SEPRÉS
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Ne működtesse
a gépet, amíg nem olvasta el a felhasználói
kézikönyvet, és nincs tisztában az abban
foglaltakkal.
1.

Kapcsolja a kulcsos kapcsolót ON (BE) állásba.

2.

Ha a gépet Eco módban használja: Nyomja
meg az Eco mód gombot a gép Eco módban
történő üzemeltetéséhez. A kefenyomás és a
szívóventilátor a legalacsonyabb beállításra áll.

3.

5.

Szükség esetén állítsa be a kefenyomást a
tisztítani kívánt területnek megfelelően.

MEGJEGYZÉS: A szőnyeggel borított felületek
károsodásának elkerülése érdekében ezen felületek
seprésekor mindig állítsa a kefenyomást a legkisebb
értékre.

6.

Állítsa az iránykapcsolót előremeneti helyzetbe.

7.

Nyomja meg a gázpedált a seprés
megkezdéséhez.

Nyomja meg az 1-STEP gombot. A
kapcsológombon lévő lámpa kigyullad. Minden
előzetesen beállított seprési funkció működni
kezd.

FIGYELMEZTETÉS: A gyúlékony anyagok
vagy reaktív fémek robbanást vagy tüzet
okozhatnak. Ne szedje fel!
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép használatakor
lassan haladjon a lejtőkön és csúszós felületeken.
4.

Szükség esetén aktiváljon a tisztítandó területnek
megfelelő további seprési funkciókat.
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MŰKÖDTETÉS
8.

Ha nagyméretű hulladékot söpör, nyomja le a
nagyméretű hulladék elkülönítő pedált, hogy
megemelje a nagyméretű hulladék elkülönítő
köpenyt.

MEGJEGYZÉS: Ha a gép legalább 30 percig
folyamatosan söpört, a szűrőrázó automatikusan
megrázza a szűrőt, amikor az 1-Step gombot
lenyomva kikapcsolják a seprőrendszereket.
MEGJEGYZÉS: Ha hiba vagy riasztási kód keletkezik
a gép működése során, állítsa le a gépet, és olvassa
el a jelen kézikönyvben a HIBÁK / RIASZTÁSOK
fejezetet, hogy megtalálja az okot és a javító
intézkedést a hiba vagy riasztás elhárításához.
12. Ürítse ki a hulladéktartó garatot minden műszak
végén, vagy amikor szükséges. További
részleteket a kézikönyv A GARAT KIÜRÍTÉSE
című szakaszában olvashat.
A SEPRÉS LEÁLLÍTÁSA
1.

9.

Engedje fel a nagyméretű hulladék elkülönítő
pedált, hogy leeressze a nagyméretű hulladék
elkülönítő köpenyt, csapdába ejtve a nagyméretű
hulladékot a köpeny mögött. A nagyméretű
hulladékot ezután be lehet söpörni a garatba.

10. A söprés befejezése után engedje fel az
iránybeállító pedált és nyomja meg a fékpedált a
gép megállításához.
11. Nyomja meg az 1-STEP gombot a seprés
leállításához. A gombba épített jelzőfény kialszik,
és rövid késleltetés után a seprési funkciók
leállnak.
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Miközben a gép még mozgásban van, nyomja
meg az 1-STEP gombot a tisztítás leállítására.

MEGJEGYZÉS: Ha a gép legalább 30 percig
folyamatosan söpört, a szűrőrázó automatikusan
megrázza a szűrőt, amikor az 1-Step gombot
lenyomva kikapcsolják a seprőrendszereket.

2.

Engedje fel a gázpedált, és nyomja meg a
fékpedált a gép megállításához.

3.

Nyomja meg a szűrőrázó gombot a pornak és
törmeléknek a szűrőből történő eltávolításához.

4.

Ürítse ki a hulladéktartó garatot minden műszak
végén, vagy amikor szükséges. További
részleteket a kézikönyv A GARAT KIÜRÍTÉSE
című szakaszában olvashat.
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MŰKÖDTETÉS
A GARAT KIÜRÍTÉSE
A GARAT KIÜRÍTÉSE (MAGAS ÜRÍTÉSŰ GÉPEK
ESETÉN)
1.

Hajtson a géppel a szemétlerakóhoz vagy a
hulladéktárolóhoz.

2.

Nyomja meg a szűrő rázószerkezetének gombját.
A rázószerkezet körülbelül 30 másodpercig
működik. A kontrollámpa világít, amíg a szűrő
rázószerkezete működik. Nyomja meg a
szűrőrázó gombját újra, ha a szűrőrázót le kell
állítani.

5.

Lassan tolasson a géppel a hulladéktárolóhoz.
Állítsa a garatot a hulladéktároló konténer felé.

6.

Nyomja meg és tartsa benyomva a garat
biztonsági gombját és a garat felemelésére/
leeresztésére szolgáló kapcsoló alsó részét a
garatnak a hulladéktárolóba való leeresztéséhez
a por felkavarodásának megakadályozása
érdekében.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Legyen
elővigyázatos, amikor a géppel tolat. Óvatosan
haladjon a géppel, miközben a garat felemelt
helyzetben van.
7.
3.

Kapcsoljon ki minden tisztító funkciót a garat
felemelése előtt.

4.

Miután a szűrő rázószerkezete leállt, nyomja meg
és tartsa benyomva a garat biztonsági gombját
és a garat felemelésére/leeresztésére szolgáló
kapcsoló tetejét a garat felemeléséhez. Engedje
el a gombot és a kapcsolót, amikor a garat a
kívánt helyzetbe kerül. A garatfordító kapcsoló
jelzőfényei felgyulladnak, ha a garat elég
magasra fel van emelve a tartalom biztonságos
kiöntéséhez

Nyomja meg és tartsa lenyomva a garatgörgő
kapcsoló felső részét a garat tartalmának
kiürítéséhez. A garatfordító kapcsoló jelzőfényei
villognak, amikor a garat ki van fordítva.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Amikor használja a
gépet, győződjön meg róla, hogy megfelelő hely
áll rendelkezésre, mielőtt felemelné a garatot. Ne
emelje fel a garatot, ha a gépet lejtőn használja.
MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a garat
felemeléséhez szükséges minimális plafonmagasság
2220 mm (87,4 hüvelyk).
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MŰKÖDTETÉS
8.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a garatgörgő
kapcsoló alsó részét a garat függőleges
helyzetébe való visszatéréshez.

9.

Nyomja meg és tartsa benyomva a garat
biztonsági gombját és a garat felemelésére/
leeresztésére szolgáló kapcsoló felső részét a
garatnak a hulladéktároló teteje fölött történő
átemeléséhez.

MEGJEGYZÉS: Ha a garat nincs teljesen befordítva,
mielőtt elkezdik lesüllyeszteni, a garat süllyesztése
leáll és a garat teljesen befordul, mielőtt folytatná a
teljesen leeresztett helyzetbe történő süllyedést.

10. Lassan hajtson el a géppel a hulladéklerakótól
vagy a hulladéktárolótól.
11. Állítsa meg a gépet, majd nyomja meg és tartsa
benyomva a garat biztonsági gombját és a garat
felemelésére/leeresztésére szolgáló kapcsoló
alsó részét addig, amíg a garat teljesen le nem
ereszkedik.
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MŰKÖDTETÉS
A GARAT KIÜRÍTÉSE (ALACSONY ÜRÍTÉS
GÉPEK ESETÉN)
1.

Hajtson a géppel a szemétlerakóhoz vagy a
hulladéktárolóhoz.

2.

Nyomja meg a szűrőrázó gombot a törmeléknek
a szűrőből történő kirázásához. Ha szükséges,
nyomja meg újra a szűrőrázó kapcsoló tetejét a
szűrőrázó leállításához.

3.

Kapcsolja ki az összes tisztítási funkciót.

4.

Kapcsolja a kulcsos kapcsolót OFF (KI) állásba.

6.

Állítsa be a VarioHeight garatfogantyút a
kívánt helyzetbe, és helyezze vissza mindkét
csapszeget a garat fogantyújába a fogantyú
megemelt helyzetben történő rögzítéséhez.

7.

Nyomja össze mindkét garatrögzítő kart és emelje
fel a garat rögzítőreteszét a garat csapszegéről.
Ismételje meg, és oldja ki a garat rögzítőkarjának
reteszét a garat másik oldalán is.

MEGJEGYZÉS: Ha szükséges, a garat fogantyújával
kissé nyomja be a garatot a gépbe, ha a garat tele
van.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Mielőtt a gépet
elhagyja, vagy javítást végez rajta, vízszintes
felületen állítsa le, kapcsolja ki, és vegye ki a
kulcsot.
5.

Távolítsa el mindkét csapszeget a garat
fogantyújából.

8.
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A garat fogantyúját meghúzva fordítsa ki a garatot
a gépből.
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MŰKÖDTETÉS
9.

Forgassa a garatot a hulladéktartályba, és
billentse meg a garatot, hogy kiürítse a garat
tartalmát.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép használata
során a garat ürítésekor legyen óvatos. A garat
akár 91 kg (200 font) hulladék tárolására képes.
A nehéz anyagok nem megfelelő felemelése a
hát megrándulását vagy más személyi sérülést
okozhat.
10. Csak opcionális eltávolítható garattartályokkal
felszerelt gépek esetén: Emelje ki a tartályokat
a garatból, és ürítse ki a tartályokat. Helyezze
vissza a hulladéktartályokat a garatba.

11. Miután befejezte a garat ürítését, fordítsa vissza
a garatot a gépbe, amíg a rögzítőkar reteszei
rögzítik a garatot a gépben.
12. Engedje le a garat fogantyúját a legalacsonyabb
helyzetbe.
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MŰKÖDTETÉS
A GARATTÁMASZTÓ RÚD RÖGZÍTÉSE (MAGAS
ÜRÍTÉSŰ GÉPEK)

A GARATTÁMASZTÓ RÚD KIENGEDÉSE (MAGAS
ÜRÍTÉSŰ GÉPEK)

1.

1.

Kapcsolja be a gépet.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép beindításakor
tartsa lábát a féken.
2.

Emelje fel a garat támasztórúdját a garat
emelőhengerének tetejéről, és engedje le a
garat támasztórúdját a garat emelőhengerének
oldalához.

Emelje fel teljesen a garatot.
FIGYELMEZTETÉS: Becsípődési pont
az emelőkaron. Ne tartózkodjon a garat
emelőkarjainak közelében.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Amikor használja a
gépet, győződjön meg róla, hogy megfelelő hely
áll rendelkezésre, mielőtt felemelné a garatot. Ne
emelje fel a garatot, ha a gépet lejtőn használja.
MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a garat
felemeléséhez szükséges minimális plafonmagasság
2220 mm (87,4 hüvelyk).
3.

Kapcsolja a kulcsos kapcsolót OFF (KI) állásba.

4.

Távolítsa el a bal oldali burkolatot a gépről,
vagy húzza el a bal oldali burkolat felső részét
a géptől annyira, hogy hozzáférjen a garat
támasztórúdjához.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Amikor a gépet
beindítja, a lába legyen a féken, és az iránybeállító
pedál legyen üres fokozatban.
2.

Szerelje vissza a bal oldali burkolatot a gépre és
rögzítse azt.

3.

Kapcsolja a kulcsos kapcsolót ON (BE) állásba.

4.

Eressze le teljesen a garatot.
FIGYELMEZTETÉS: Becsípődési pont
az emelőkaron. Ne tartózkodjon a garat
emelőkarjainak közelében.

5.

Emelje fel a garat támasztórúdját a garat
emelőhengerének tetejére.

FIGYELMEZTETÉS: A felemelt garat
leeshet. Támassza ki a garatrögzítő rudat.
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MŰKÖDTETÉS
A GÉP KIKAPCSOLÁSA
1.

Vegye le a lábát a gázpedálról.

2.

Nyomja meg a 1-STEP gombot a seprés
leállításához.

3.

Nyomja meg a fékpedált a gép megállításához.

4.

Fordítsa a kulcsos kapcsolót OFF (KI) állásba, és
vegye ki a kulcsot.

Az összes védőszerkezetnek, fedélnek és ülésnek
leengedett állapotban vagy zárva kell lennie, és
rögzíteni kell azokat a megfelelő leeresztett vagy zárt
helyzetükben, mielőtt a gépet vízzel tisztítanánk. Ne
engedje, hogy a garat porszűrője vagy a HEPA szűrő
nedves legyen.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Mielőtt a gépet
elhagyja, vagy javítást végez rajta, vízszintes
felületen állítsa le, kapcsolja ki, és vegye ki a
kulcsot.

A GÉP TISZTÍTÁSA
A gép külseje alacsony nyomású vízpermettel (kerti
locsolótömlő) tisztítható. AzonbanNE TISZTÍTSA a
gépet nagynyomású mosóval vagy más nagynyomású
vízpermettel.
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép javításakor ne
permetezze vagy locsolja le a gépet elektromos
alkatrészek közelében.
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MŰKÖDTETÉS
HIBA / RIASZTÁS KÓDOK ÉS JELZŐFÉNYEK
HIBA / RIASZTÁS JELZŐFÉNY KÓDOK
Amikor a gép vagy az akkumulátortöltő hibát észlel,
a szerviz jelzőfény és egy sor LED jelzőfény villogni
kezd.

A hiba / riasztás jelzőfények alaphelyzetbe állításához
kapcsolja ki a gépet, és hárítsa el a hiba / riasztás
okát. A hiba / riasztás alaphelyzetbe áll, ha a gépet
ismét bekapcsolják.
Tanulmányozza a hiba / riasztás jelzőfényeket
ismertető táblázatot a hiba / riasztás okának
meghatározásához és elhárításához.
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MŰKÖDTETÉS
A GÉP SZERVIZ JELZ FÉNY KÓDJAI
LED hibakód
☼ = villog

Hibakód

Ok(ok)

Teendő

☼☼☼☼☼

0xFFF0

A vészleállító gombot megnyomták

Engedje el a vészleállító gombot és a
kulccsal kapcsolja ki, majd kapcsolja be
a gépet a hiba törléséhez

☼☼●☼●

0x0B06

Akkumulátor-vízellátó tartály kiürült
figyelmeztetés

Töltse fel az automatikus akkumulátorvízellátó tartályt.

●●●●☼

0x07A1

Tűz a garatban

Állítsa le a gépet. Oltsa el a tüzet. Ha
szükséges, hívjon megfelelő segítséget.
Megjegyzés: Kürt szólal meg, ha ez a
hiba bekövetkezik. Nyomja meg a kürt
gombot a kürt elnémításához.

●☼☼●●

0x0F101

Töltő nincs terhelés figyelmeztetés

Ellenőrizze, hogy a töltő csatlakoztatva
van-e az akkumulátorokhoz.

●●☼☼☼

0x0F102

Töltő túlhevülés figyelmeztetés.

A feltöltéshez vigye a gépet egy jól
szellőző helyre

☼●●☼☼

0x0133

Fő seprőmotor túláram hiba

0x0134

Fő seprőmotor DP túláram hiba

0x0135

Fő seprőmotor SW túláram hiba

0x0153

Jobb oldali seprőmotor túláram hiba

0x0154

Jobb oldali seprőmotor DP túláram hiba

Keresse meg a kefe/kefemotor mozgását
akadályozó törmeléket. T?vol?tsa el a
szennyez?d?st.
Vegye fel a kapcsolatot szakképzett
Tennant szervizképviselővel, ha a
probléma továbbra is fennáll.

0x0155

Jobb oldali seprőmotor SW túláram hiba

0x0163

Bal oldali seprőmotor túláram hiba

0x0164

Bal oldali seprőmotor DP túláram hiba

0x0165

Bal oldali seprőmotor SW túláram hiba

0x0173

Szűrőrázó motor túláram hiba

0x0174

Szűrőrázó motor túláram 1 hiba

0x0175

Szűrőrázó motor túláram 2 hiba

0x0238

Fő seprőkefe működtető beszorult

0x0248

Jobb oldali seprőkefe működtető beszorult

0x0258

Bal oldali seprőkefe működtető beszorult

0x0268

Garatemelő működtető beszorult

0x0278

Garatfordító működtető beszorult

0x0980

Hajtás általános

0x09E3

A gázpedálvezérlő meghibásodott.

0x0B04

Akkumulátor vízellátó rendszer CAN hibája

0x0F103

Akkumulátortöltő CAN kommunikációs hiba

0xFF20

Fő seprőáramkör CAN hiba

0x09F0

Hajtómotor kommunikációja megszakadt
figyelmeztetés

●☼☼●☼

☼●●●☼

●☼☼☼●

Ellenőrizze, hogy a rázómotor szabadon
forog-e. Távolítsa el a rázómotor
forgását gátló akadályokat.
Vegye fel a kapcsolatot szakképzett
Tennant szervizképviselővel, ha a
probléma továbbra is fennáll.
Keresse meg a működtetőt
akadályozó törmeléket. T?vol?tsa el a
szennyez?d?st.
Vegye fel a kapcsolatot szakképzett
Tennant szervizképviselővel, ha a
probléma továbbra is fennáll.

A kulccsal kapcsolja ki, majd kapcsolja
be a gépet a hiba törléséhez.
Ellenőrizze az 1. áramkör-megszakítót
(CB1). Kapcsolja vissza az áramkörmegszakítót, ha kioldott.
Vegye fel a kapcsolatot szakképzett
Tennant szervizképviselővel, ha a
probléma továbbra is fennáll.
A kulccsal kapcsolja ki, majd kapcsolja
be a gépet a hiba törléséhez.
Vegye fel a kapcsolatot szakképzett
Tennant szervizképviselővel, ha a
probléma továbbra is fennáll.

MEGJEGYZÉS: Lépjen kapcsolatba egy Tennant
szervizképviselővel az összes egyéb hibakód
esetében.
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MŰKÖDTETÉS
BELS AKKUMULÁTORTÖLT SZERVIZ
JELZ KÓDOK
LED hibakód
☼ = villog

Hibakód

☼☼☼●●

0xF100

A töltő meghibásodott.

Forduljon a szervizhez.

0xF104

Az akkumulátorok nem töltődnek
megfelelően.

Forduljon a szervizhez.

●☼☼●●

0xF101

A töltő nincs csatlakoztatva az
akkumulátorokhoz

Ellenőrizze a csatlakozásokat. Ha a
hibakód továbbra sem szűnik meg, lépjen
kapcsolatba a szervizzel.

●☼●●●

0xF102

A töltő túlmelegedett.

Hagyja lehűlni a töltőt. Vigye jól szellőző
területre. Ha továbbra is fennáll a hiba,
lépjen kapcsolatba a szervizzel.

●☼☼☼●

0xF103

Töltő kommunikációs hiba.

Kapcsolja ki, majd be a gépet. Ha a
hibakód továbbra sem szűnik meg, lépjen
kapcsolatba a szervizzel.
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MŰKÖDTETÉS
OPCIONÁLIS FELSZERELÉSEK
SZÍVÓCSŐ (OPCIONÁLIS)
A szívócső segítségével olyan helyeket takaríthat,
amelyek nem érhetők el a géppel.
FIGYELMEZTETÉS: A gyúlékony anyagok
vagy reaktív fémek robbanást vagy tüzet
okozhatnak. Ne szedje fel!

KÉK GYALOGOSLÁMPÁK (OPCIONÁLIS)
A kék gyalogoslámpák fényesen megvilágítják a
padlót mind a gép előtt, mind a gép mögött, hogy
figyelmeztessék a gyalogosokat a gép közelségére.
A kék gyalogoslámpák automatikusan bekapcsolnak,
amikor a kulcsos kapcsolót bekapcsolják. Az első és a
hátsó kék lámpát úgy állítsa be, hogy kellően messze
világítsanak a géptől ahhoz, hogy megfelelően
figyelmeztessék a gyalogosokat a gép közelségére.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Mielőtt elhagyja vagy
javítani kezdi a gépet, vízszintes felületen állítsa
le.
1.

Kapcsolja be a gépet.

2.

Nyomja meg a szívócső kapcsolójának tetejét,
hogy a szívócső rendszert készenléti állapotba
helyezze.

3.

Cső bekapcsolása: Emelje ki a szívócsövet a
tartókengyelből. A szívócső bekapcsol.

4.

A szívócsővel végezze el a szükséges tisztítási
feladatokat.

5.

Cső kikapcsolása: Helyezze vissza a szívócsövet
a tartókengyelbe, és a szívócső kikapcsol.

6.

Nyomja meg a szívócső kapcsolójának alját, hogy
a szívócső rendszert kikapcsolja.
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MŰKÖDTETÉS
BIZTONSÁGI RIASZTÁSI HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA
(OPCIONÁLIS)
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép használatakor
kövesse a tolatási hangjelzésre vonatkozó
telephelyi biztonsági iránymutatásokat.
A biztonsági riasztás hangerejét 85−102 dB(A)
közé lehet beállítani. A hangerő beállításához állítsa
az ülést megemelt helyzetbe, kapcsolja be az
üléstámaszt, és a riasztás hangerőgombjával állítsa
be a hangerőt.
A hangerő növelése: Fordítsa a gombot az óramutató
járásával megegyező irányban.
A hangerő csökkentése: Fordítsa el a gombot az
óramutató járásával ellentétes irányba.
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MŰKÖDTETÉS
HIBAELHÁRÍTÁS A GÉPEN
Probléma

Ok

Teendő

Túlzott porosodás

V?kuumszivatty? ki:

Kapcsolja be a vákuumszivattyút.

Garat porszűrője eltömődött.

Rázza és/vagy cserélje ki a porszűrőt.

A kefeköpenyek és a portömítések kopottak,
sérültek, vagy elállítódtak.

Cserélje ki vagy állítsa be a kefeköpenyeket
és/vagy a kefetömítéseket.

Gyenge seprési
teljesítmény

Lerövidült üzemidő.

A v?kuumventil?tor t?m?t?sei s?r?ltek

Cserélje ki a szívóventilátor tömítését.

A v?kuumszivatty? meghib?sod?sa

Vegye fel a kapcsolatot a TENNANT
szervizszakemberével

Thermo Sentry kioldott

Engedje kihűlni a Thermo Sentry-t

Tartósszűrő eltömődött

Tisztítsa meg a tartósszűrőt

Kopott kefesörték

Cserélje ki a keféket.

Hulladék akadt el a főkefe meghajtó
szerkezetében

Távolítsa el a hulladékot a főkefe meghajtó
szerkezetéből.

Meghibásodott a fő- és/vagy az oldalkefe
meghajtója

Vegye fel a kapcsolatot a TENNANT
szervizszakemberével

A garat megtelt

Ürítse ki a garatot

Nagyméretű hulladék elkülönítő köpeny
elkopott vagy sérült

Nagyméretű hulladék elkülönítő köpeny
cseréje

A visszaforgat? terel?lap s?r?lt

Cser?lje a terel?lapot

A garat tömítései elkoptak vagy sérültek

Cserélje ki a tömítéseket

Hibás seprőkefe

Vegye fel a kapcsolatot a TENNANT
szervizszakemberével

Az oldalkefe meghajt?ja hib?s

Vegye fel a kapcsolatot a TENNANT
szervizszakemberével

A f?kefe meghajt?ja hib?s

Vegye fel a kapcsolatot a TENNANT
szervizszakemberével

Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.

Töltse az akkumulátort addig, amíg a töltő
automatikusan ki nem kapcsol.

Az akkumulátor meghibásodott.

Cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátorokat szervizelni kell.

Lásd: AKKUMULÁTOROK a
KARBANTARTÁS c. fejezetben.

Meghibásodott akkumulátortöltő?

Cserélje ki az akkumulátortöltőt

A seprési funkciókat nem
lehet bekapcsolni.

A garat fent van

Teljesen eressze le a garatot

Tűz a garatban.

Állítsa le a gépet. Oltsa el a tüzet.
Ha szükséges, hívjon megfelelő segítséget.

Szívócső szívóteljesítménye
gyenge

A vákuumzsák sérült vagy tele van

Cserélje ki a vákuumzsákot

Eltömődött tömlő

Távolítsa el a tömlőt

A szívórendszer tömítései sérültek

Cserélje ki a tömítéseket
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MŰKÖDTETÉS
HEPA-SZŰRŐRENDSZER HIBAELHÁRÍTÁSA
Tanulmányozza az alábbi hibaelhárítási táblázatot
és a hibaelhárítási eljárásokat, ha a HEPA-szűrővel
felszerelt gépeken túlzott por észlelhető a gép
működése során.
Lépés

Művelet

Nincs porosodás

Porosodás

1.

* Használjon elektromos rázót az elsődleges porszűrő
kirázásához
* Ürítse ki a garatot

Folytassa a seprést

Folytassa a 2. lépéssel

2.

* Ellenőrizze a garat tömítéseit

Folytassa a seprést

Folytassa a 3. lépéssel

3.

* Távolítsa el az elsődleges szűrőt, helyezze műanyag
zacskóba, és kézzel ütögesse meg a szűrőt a por
eltávolításához
* Ellenőrizze a szűrő fedelének tömítését
* Ellenőrizze a garat porszűrőjének tetején és alján található
tömítéseket
* Ellenőrizze a szívóventilátor bemenetének tömítését

Folytassa a seprést

Folytassa a 4. lépéssel

4.

* Ellenőrizze az oldalkefék porszabályozó köpenyeit, hogy
nincsenek-e megsérülve, és jól vannak-e beállítva

Folytassa a seprést

Folytassa a 5. lépéssel

5.

* Ellenőrizze az összes külső seprőrekesz köpenyét
* Távolítsa el a fő seprőkefét és ellenőrizze a seprőkamra
köpenyeit

Folytassa a seprést

Folytassa a 8. lépéssel

6.

* Távolítsa el a HEPA-szűrőt és ellenőrizze a ventilátorlemez
tömítéseit

Folytassa a seprést
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KARBANTARTÁS
KARBANTARTÁS

4.

13.

8.
14.
16.

3.
12.
7.

4.

20.
17.

11.
5.

21.
10.
15.

42

18.

1.

2.

19.

1.

18.
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KARBANTARTÁS
KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT
Az alábbi táblázatban az egyes feladatokért felelős
személyek láthatók.
O = Kezelő.
T = Képzett személyzet.
= HEPA-szűrőrendszerrel felszerelt gépek egyedi
karbantartási ütemezését jelzi.
Intervallum

Napi /
8 óra

Felelős
személy

HEPAszűrővel

50
óránként

Kulcs

Leírás

Eljárás

Kenőanyag
/ folyadék

Szervizpontok
száma

HYDO

1.

O

7.

Hidraulikatartály
(csak magas
ürítésű gépek
esetén)

Ellenőrizze a hidraulikafolyadék
szintjét

O

1.

Kefe burkolati
k?penyek

Ellen?rizze a
s?r?l?seket,
kop?st ?s a
be?ll?t?st

-

5.

1.

Keferekesz HEPA
köpenyek

Ellen?rizze a
s?r?l?seket,
kop?st ?s a
be?ll?t?st

-

2.

O

2.

Oldalk?penyek

Ellen?rizze a
s?r?l?seket,
kop?st ?s a
be?ll?t?st

-

2.

O

3.

F?kefe

Sérülés, kopás
és szennyeződés
ellenőrzése

-

2.

O

4.

Jobb oldalkefe/
Bal oldalkefe
(opcionális)

Sérülés, kopás,
szennyeződés
ellenőrzése

-

1 (2)

O

-

Oldalkefe
porszabályozó
köpenyek
(opcionális)

Ellen?rizze a
s?r?l?seket,
kop?st ?s a
be?ll?t?st

-

Összes

O

5.

Garat porszűrője

Rázással tisztítsa

-

1.

O

Hetente

HEPA
szűrő
nélkül

*

O

*

5.

Garat

Tisztítsa meg és
öblítse le

-

1.

O

*

19.

Főkefe ajtó HEPA
tömítések

Sérülések
és kopások
ellenőrzése

-

1.

O

6.

V?kuumos p?lca
zs?k (opcion?lis)

Tisztítás

-

1.

T

8.

Akkumulátorcellák

Ellenőrizze az
elektrolitszintet

DW

Összes

O

8.

Akkumulátorrekesz

Ellenőrizze a
folyadékot. Ürítse
le, ha szükséges

-

O

3.

F?kefe

Teljes körbefordítás

-

1.

O

-

V?kuumos p?lca
zs?k (opcion?lis)

Ellen?rizze
vagy cser?lje a
v?kuumzs?kot

-

1.

O

-

V?kuumos
p?lca szivatty?
(opcion?lis)

Ellen?rizze a
s?r?l?seket vagy
kop?st

-

1.
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KARBANTARTÁS
Az alábbi táblázatban az egyes feladatokért felelős
személyek láthatók.
O = Kezelő.
T = Képzett személyzet.
= HEPA-szűrőrendszerrel felszerelt gépek egyedi
karbantartási ütemezését jelzi.
Intervallum
100
óránként

200
óránként

500
óránként

Felelős
személy

Kulcs

Leírás

T

8.

Akkumulátor vízellátó rendszere
(opcionális)

Tömlők és
csatlakozások
sérüléseinek
és kopásának
ellenőrzése

Összes

O

5.

Garat porszűrője

Cser?lje a
s?r?lt r?szeket,
tiszt?tsa vagy
cser?lje az
egys?get.

1.

O

10.

Garat tömítések

Ellen?rizze a
s?r?l?seket vagy
kop?st

-

6.

O

5.

Garatsz?r?
t?m?t?sek

Ellen?rizze a
s?r?l?seket vagy
kop?st

-

2.

O

21.

Tartósszűrő

Ellenőrizze, hogy
nincs-e törmelék,
szükség esetén
tisztítsa meg

O

5.

Szöszmembrán
(opcionális)

Ellenőrizze, hogy
nincs-e törmelék,
szükség esetén
tisztítsa meg

O

11.

V?kuum t?m?t?s

Ellen?rizze a
s?r?l?seket vagy
kop?st

-

1.

O

1.

Nagym?ret?
hullad?k
elk?l?n?t?
k?peny

Ellen?rizze a
s?r?l?seket vagy
kop?st

-

1.

O

14.

Főkefe hajtószíja

Ellenőrizze a
kopást

-

1.

T

16.

Kormánylánc

Kenőanyag
felvitele,
sérülés és kopás
ellenőrzése.

GL

1.

O

4.

Oldalkef?k
v?d?szerkezete

Ellen?rizze a
s?r?l?seket vagy
kop?st

-

1 (2)

T

8.

Akkumulátorsaruk és kábelek

Ellenőrzés és
tisztítás

-

Összes

T

17.

Garatemelő kar
lengőcsapok
(csak magas
ürítésű gépek
esetén)

Vigyen fel
kenőanyagot

SPL

3.

O

18.

Kerekek

Sérülések
és kopások
ellenőrzése

-

3.

T

20.

Szívócső
ventilátormotor(ok)

A motorkefék
ellenőrzése

-

1.

11.

HEPA szívó ventilátormotorok

A motorkefék
ellenőrzése

-

2.

T

44

HEPAszűrővel

*

HEPA
szűrő
nélkül

Eljárás

Kenőanyag
/ folyadék

Szervizpontok
száma

1.
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KARBANTARTÁS
Az alábbi táblázatban az egyes feladatokért felelős
személyek láthatók.
O = Kezelő.
T = Képzett személyzet.
= HEPA-szűrőrendszerrel felszerelt gépek egyedi
karbantartási ütemezését jelzi.
Intervallum

Felelős
személy

800
óránként

HEPAszűrővel

HEPA
szűrő
nélkül

Kulcs

Leírás

Eljárás

Kenőanyag
/ folyadék

Szervizpontok
száma

T

-

Hidraulikacsövek
(csak magas
ürítésű
gépek esetén)

Ellenőrizze a
kopást és sérülést

-

Összes

1750 óra

T

13.

V?kuumszivatty?
motor

A motorkefék
ellenőrzése

-

1.

2400
óránként

T

7.

Hidraulikatartály
(csak magas
ürítésű gépek
esetén)

Cserélje le a
hidraulikafolyadékot

HYDO

1.

KENŐANYAG / FOLYADÉK
DW - desztillált víz
SPL Speciális kenőanyag, Lubriplate EMB kenőzsír
(TENNANT rendelési szám: 01433-1)
GL SAE 90 hajtómű-kenőanyag
HYDO Tennant True prémium hidraulikafolyadék
vagy azzal egyenértékű
MEGJEGYZÉS: Különösen poros környezetben
gyakoribb karbantartási időközök lehetnek
szükségesek.
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KARBANTARTÁS
SÁRGA ÉRINTÉSI PONTOK
Ezen a gépen az egyszerű szervizelemekhez
könnyen megtalálható sárga érintési pontok tartoznak.
E karbantartási műveletekhez nincs szükség
szerszámokra.

GARATEMELŐ KAR LENGŐCSAPOK (CSAK
MAGAS ÜRÍTÉSŰ GÉPEK ESETÉN)
Minden 200. üzemórát követően végezze el a
garatemelő kar lengőcsapjainak kenését.

KENÉS
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Mielőtt a gépet
elhagyja, vagy javítást végez rajta, vízszintes
felületen állítsa le, kapcsolja ki, és vegye ki a
kulcsot.
KORMÁNYLÁNC
A kormánylánc közvetlenül a meghajtó kerék
szerelvény felett helyezkedik el. Ellenőrizze, nincs-e
sérülés vagy kopás, és a kormányláncra 200
üzemóránként vigyen fel kenőanyagot.
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KARBANTARTÁS
HIDRAULIKA (CSAK MAGAS ÜRÍTÉSŰ GÉPEK
ESETÉN)
Minden nap ellenőrizze a hidraulikafolyadék szintjét
üzemi hőmérsékleten. A hidraulikafolyadék szintjének
a hidraulikatartályon feltüntetett MIN és MAX jelzések
között kell lennie. A garatnak lenti helyzetben kell
lennie, amikor ellenőrzi a hidraulikafolyadék szintjét.

HIDRAULIKAFOLYADÉK
TennantTrue premium
hidraulikafolyadék (hosszabb élettartam)
Alkatrész
Szám

Teljesítmény

ISO szerinti viszkozitási
jelzőszám (VI)

1057707

3,8 l (1 gallon)

1057708

19 l (5 gallon)

ISO 32
VI 163 vagy magasabb

Ha helyben kapható hidraulikafolyadékot használ,
ügyeljen arra, hogy annak jellemzői megfeleljenek a
hidraulikafolyadékokkal szemben támasztott Tennantelőírásoknak. Más folyadékok használata a hidraulika
elemeinek idő előtti meghibásodását okozhatja.
FIGYELEM! A hidraulikus alkotóelemek belső
kenését a rendszer hidraulikafolyadéka végzi.
Hibás működés, gyors kopás és sérülés fordulhat
elő, ha a hidraulika-rendszerbe kosz vagy más
szennyeződés kerül.
HIDRAULIKUS TÖMLŐK
FIGYELEM! Ne töltse túl a hidraulikafolyadéktartályt, illetve ne üzemeltesse a gépet, ha a
tartályban a hidraulikafolyadék szintje alacsony. A
gép hidraulika rendszere megrongálódhat.
Eressze le, majd töltse újra a hidraulikafolyadéktartályt új TennantTrue prémium hidraulikafolyadékkal
minden 2400 üzemórát követően.

Ellenőrizze a hidraulikus tömlők kopását vagy
sérülését minden 800. üzemórát követően.
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép
szervizelésekor használjon kartonlapot a nyomás
alatt szivárgó hidraulikafolyadék helyének
azonosítására.
A nagy nyomás alatt lévő és rendkívül kis lyukon kijutó
folyadék szinte láthatatlan, mégis súlyos sérüléseket
okozhat.

00002

Azonnal forduljon orvoshoz, ha a kijutó
hidraulikafolyadék sérülést okoz. A megfelelő orvosi
kezelés elmaradása súlyos fertőzést vagy szervezeti
reakciót okozhat.
Ha folyadékszivárgást észlel, vegye fel a kapcsolatot
a szerelővel/munkafelügyelővel.

S16 9045339 (11-2020)

47

KARBANTARTÁS
AKKUMULÁTOROK

AZ ELEKTROLITSZINT ELLENŐRZÉSE
Az ólomsavas akkumulátorok az alábbiakban
olvasható módon, rendszeres karbantartást
igényelnek. Hetente ellenőrizze az akkumulátor
elektrolitszintjét.
MEGJEGYZÉS: Ne ellenőrizze az elektrolitszintet, ha
a gépben akkumulátor-vízellátó rendszer van. Olvassa
át az AKKUMULÁTOR VÍZELLÁTÓ RENDSZERE
(OPCIONÁLIS) részt.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Mielőtt a gépet
elhagyja, vagy javítást végez rajta, vízszintes
felületen állítsa le, kapcsolja ki, és vegye ki a
kulcsot.
NEDVES ÉS KARBANTARTÁSMENTES LEZÁRT
SAVAS ÓLOMAKKUMULÁTOROK
Az akkumulátorok élettartama a megfelelő
karbantartásuktól függ. Ha a lehető legtovább
szeretné használni az akkumulátorokat:
–

Ne töltse az akkumulátorokat naponta egynél több
alkalommal, és a töltést csak a gép legalább 15
perces működtetése után kezdje el.

–

Ne hagyja az akkumulátorokat hosszabb ideig
csak részben feltöltött állapotban.

–

Az akkumulátorokat csak jól szellőző helyen
töltse a gázképződés megelőzése érdekében. Az
akkumulátorcsomagot 27°C (80°F) alatti és 0°C
(32°F) feletti hőmérsékleten töltse.

–

Hagyja, hogy a töltő teljesen feltöltse az
akkumulátort, mielőtt újra használja a gépet.

–

A folyadékszint heti ellenőrzésével tartsa fenn a
nedves akkumulátorok megfelelő elektrolitszintjét.

08247

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép
karbantartásakor ne legyenek fémtárgyak az
akkumulátor közelében. Ne érjen hozzá az
akkumulátorsavhoz.
Ahogyan az ábra mutatja, töltés előtt a szintnek
kicsivel az akkumulátorlemezek fölött kell lennie.
Töltsön utána desztillált vizet, ha a folyadékszint
alacsony. NE TÖLTSE TÚL! Töltéskor az elektrolit
térfogata megnő és túlfolyhat. Feltöltés után desztillált
vizet lehet hozzáadni úgy, hogy a szint körülbelül 3
mm-rel (0,12 hüvelyk) a figyelőcsövek alatt legyen.

Before Charging

After Charging

MEGJEGYZÉS: Ha a gép fel van szerelve az
automatikus akkumulátor-vízellátó rendszerrel,
akkor lépjen tovább az INTELLIGENS FELTÖLTÉSŰ
AUTOMATIKUS AKKUMULÁTOR-VÍZELLÁTÓ
RENDSZER szakaszra.
MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a
töltés során a cellakupakok a helyükön vannak. Az
akkumulátorok töltése után kénszag fordulhat elő. Ez
normális jelenség.
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KARBANTARTÁS
KARBANTARTÁST NEM IGÉNYLŐ
AKKUMULÁTOROK
A karbantartást nem igénylő akkumulátorokhoz nem
szükséges vízpótlás. A tisztítás és más rutinszerű
karbantartás azonban szükséges.
CSATLAKOZÁSOK ELLENŐRZÉSE/TISZTÍTÁSA
Minden 200. üzemóra után ellenőrizze az
akkumulátorcsatlakozók szorosságát, és tömény
szódabikarbóna-víz oldattal tisztítsa meg az
akkumulátorok felületét, a pólussarukat és
kábelbilincseket is. Az elhasznált vagy sérült
vezetékeket cserélje ki. Az akkumulátor tisztításakor
ne távolítsa el a cellakupakokat.
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KARBANTARTÁS
AZ AKKUMULÁTOROK FELTÖLTÉSE

6.

FONTOS: Az akkumulátor töltése előtt győződjön
meg arról, hogy a gép és a töltő beállításai
megfelelnek az akkumulátor típusának.

Belső akkumulátortöltő: Az akkumulátortöltöttség
jelző fénye töltés közben folyamatosan váltakozva
elhalványul és felerősödik. Ha mind az öt
jelzőfény kétszer egymás után felvillan, akkor a
töltési ciklus befejeződött

MEGJEGYZÉS: Használja az akkumulátoroknak
megfelelő osztályú töltőt, az akkumulátorok
sérülésének megelőzése és az akkumulátor
élettartamának meghosszabbítása érdekében.
MEGJEGYZÉS: Ne alkalmazzon köztes töltést a
szokásos akkumulátoroknál, mivel ez lerövidítheti az
akkumulátor élettartamát.

A töltő automatikusan kezdi el a töltést, majd leáll,
amikor az akkumulátorok teljesen feltöltődtek. A
töltési ciklus az akkumulátor típusától függően
akár 6–12 óráig is tarthat.

1.

Állítsa le a gépet sík, száraz felületen egy jól
szellőző területen.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Ne válassza le
a külső töltő egyenáramú vezetékét a gép
dugaszolóaljzatáról, miközben a töltő működik.
Ívkisülés következhet be. Ha a töltést félbe kell
szakítani a töltés befejezése előtt, először a
váltakozó áramú vezetékét válassza le.

2.

Kapcsolja a kulcsos kapcsolót OFF (KI) állásba.

7.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Mielőtt a gépet
elhagyja, vagy javítást végez rajta, vízszintes
felületen állítsa le, kapcsolja ki, és vegye ki a
kulcsot.
3.

Nyissa fel az akkumulátorrekeszt, és támassza ki
a fedelet.

MEGJEGYZÉS: Töltés előtt győződjön meg róla, hogy
az akkumulátor elektrolitszintje megfelelő. Lásd AZ
ELEKTROLITSZINT ELLENŐRZÉSE c. részt.
4.

Külső töltővel rendelkező gépek: Csatlakoztassa
a töltő csatlakozóját az akkumulátor
töltőcsatlakozójához.

5.

Csatlakoztassa a töltő váltakozó áramú
tápegységének vezetékét egy megfelelően földelt
csatlakozóaljzathoz.
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Külső töltővel rendelkező gépek: Miután az
akkumulátorok teljesen feltöltődtek, húzza ki
a váltóáramú tápkábelt a konnektorból, majd
ezt követően húzza ki a töltőkábelt a gép külső
akkumulátortöltő csatlakozójából.

MEGJEGYZÉS: Külső akkumulátortöltővel rendelkező
modellek esetén a töltőnek a gépről történő
leválasztása előtt először mindig a váltakozó áramú
vezetéket válassza le.
Belső töltővel rendelkező gépek: Miután az
akkumulátorok teljesen feltöltődtek, húzza ki a
váltakozóáramú tápkábelt a konnektorból, és
tekerje rá a kábelt az akkumulátorrekesz fedelén
található tárolóhorgokra.
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KARBANTARTÁS
A BELSŐ ÉS KÜLSŐ AKKUMULÁTORTÖLTŐ
BEÁLLÍTÁSAI

4.

MEGJEGYZÉS: A következő utasítások a Tennant
által szállított RC-900-U36 típusú Delta-Q külső töltő
modellre vonatkoznak.
MEGJEGYZÉS: A belső töltő beállításainak
megváltoztatásához a Tennant szervizdiagnosztikai
eszközt kell használni.
1.

Profil
Be?ll?t?sok
3.

A jelenlegi profilbeállítás megjelenítéséhez
nyomja meg és engedje el a Select Charge
Profile (Töltési profil kiválasztása) gombot. A
profilbeállítást a kezdeti két vörös felvillanás
után az egymást követő zöld felvillanások száma
mutatja. Ez a kód kétszer ismétlődik meg.
pl. 3. profilbeállítás: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Villog: Piros-Piros-Zöld-Zöld-Zöld)

7.

Az akkumulátor kiválasztási módba való
belépéshez és új profilbeállítás választásához
nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva a
Select Charge Profile (Töltési profil kiválasztása)
gombot. A módválasztásba való belépést gyors
piros felvillanások jelzik.

3.

A kijelzés ezután megjeleníti a jelenlegi
profilbeállítást. Ez 4-szer ismétlődik meg.

Akkumulátor leírása
Nedves, Trojan 180–240 AH
Nedves, Trojan 270-360 AH

2-1

Nedves, Enersys/TTAB 180–260 AH

2-8

Zselés, Deka 180-200 AH

4-3

AGM, Discover 200–400 AH

5-1
1-6-8

Zselés, Sonnenschein 150–250 AH
TPPL, 12XFC48/12XFC58/12XFC60

5.

Az új beállítás mentéséhez tartsa nyomva a
gombot 7 másodpercig, amíg zöld felvillanások
jelzik az új beállítást. Az új beállítás kétszer
ismétlődik meg, köztük két piros felvillanással.

6.

Ismételje meg az 1. lépést az új töltőbeállítás
megerősítéséhez.

pl. 4-3 profilbeállítás: ☼☼☼☼☼☼ ║ ☼☼☼
(Villog: Piros-Piros, Zöld-Zöld-Zöld - Zöld - szünet
- Zöld-Zöld-Zöld)

2.

A profilbeállítás módosításához nyomja meg a
Select Charge Profile (Töltési profil kiválasztása)
gombot, miközben a jelenlegi beállítás 4-szer
megismétlődik. Nyomja tovább a gombot, amíg
a kívánt profilbeállításhoz tartozó felvillanásokat
látja

pl. 3. profilbeállítás: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Villog: Piros-Piros-Sárga-Sárga-Sárga)
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KARBANTARTÁS
MANUÁLIS AKKUMULÁTOR-VÍZFELTÖLT
RENDSZER

3.

Az akkumulátorrekeszben keresse meg az
akkumulátor feltöltő tömlőjének csatlakozóját.
Távolítsa el a porvédő sapkát, és csatlakoztassa
a kézi pumpa tömlőjét.

4.

A kézi pumpa tömlőjének másik végét merítse egy
desztillált vizet tartalmazó palackba.

5.

A kézi pumpa tömlőjén lévő gumigömböt nyomja
össze. A szintjelzők fehérre változnak, amikor az
akkumulátor megtelik.

6.

A víz betöltése után helyezze vissza a porvédő
sapkát az akkumulátortöltő tömlőre, a kézi pumpa
tömlőjét pedig későbbi felhasználás céljából tegye
be az akkumulátorrekeszbe.

Az alábbi útmutató az opcionális kézi pumpás
akkumulátor-vízellátó rendszerrel rendelkező gépekre
vonatkozik.

Az opcionális kézi akkumulátor-vízellátó rendszer
segítségével az akkumulátorok megfelelő
elektrolitszintje egyszerűen és biztonságosan
fenntartható. Csak a Wet BFS TAB akkumulátorokhoz
terveztük.
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép
karbantartásakor szükség szerint viseljen
személyi védőfelszerelést. Ne érjen hozzá az
akkumulátorsavhoz.
Az akkumulátor-vízellátó rendszer használata előtt
ellenőrizze, hogy nem kopottak vagy sérültek a tömlők
és a csatlakozások.
1.

Az akkumulátor-vízellátó rendszer használata előtt
az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. Töltés előtt
ne adjon hozzá vizet az akkumulátorhoz, mert
töltéskor az elektrolitszint megnő és túlfolyhat.

2.

Az akkumulátorok feltöltése után ellenőrizze
az akkumulátor burkolatán lévő elektrolitszintjelzőket. Ha a szintjelző fekete, az alábbi
útmutatás szerint töltsön be vizet. Ha a szintjelzők
fehérek, az elektrolitszint megfelelő, nincs
szükség víz hozzáadására.
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KARBANTARTÁS
AZ AKKUMULÁTORREKESZ ÜRÍTŐSZELEPE
Az akkumulátorrekesz ürítőszelepe segítségével
ürítheti le a folyadékot az akkumulátorrekeszből.
Hetente ellenőrizze az akkumulátorrekeszben a
folyadékot, és ürítse le, ha az akkumulátorrekeszben
folyadék található.
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép
szervizelésekor az akkumulátorrekesz
folyadékjának hulladékkezelése során mindig
tartsa be a telephelyi biztonsági szabályokat.
1.

Állítsa a gépet olyan terület fölé, ahol az
akkumulátorrekeszt biztonságosan leürítheti,
kapcsolja ki a gépet, majd vegye ki a kulcsot.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Mielőtt a gépet
elhagyja, vagy javítást végez rajta, vízszintes
felületen állítsa le, kapcsolja ki, és vegye ki a
kulcsot.
1.

Oldja ki a fő seprőkefe rekeszének szerelőajtaját
és nyissa ki a szerelőajtót, hogy hozzáférjen az
akkumulátorrekesz ürítőszelepéhez, amely a fő
seprőkefe rekeszében található

2.

Nyissa ki az akkumulátorrekesz ürítőszelepét,
és hagyja, hogy a folyadék kiürüljön az
akkumulátorrekeszből.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: A gép
karbantartásakor szükség szerint viseljen
személyi védőfelszerelést. Ne érjen hozzá az
akkumulátorsavhoz.

3.

Zárja be az akkumulátorrekesz ürítőszelepét,
miután az összes folyadék kiürült az
akkumulátorrekeszből:
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KARBANTARTÁS
ÁRAMKÖR-MEGSZAKÍTÓK, BIZTOSÍTÉKOK ÉS
RELÉK
MEGSZAKÍTÓK
A megszakítók az elektromos áramkörök védelmét
ellátó, alaphelyzetbe állítható eszközök, amelyek
arra szolgálnak, hogy az áramkörök túlterhelése
esetén megszakítsák az áram folyását. Ha egy
megszakító kioldott, állítsa vissza kézzel a reset-gomb
megnyomásával, miután a megszakító lehűlt.
Az 1.–11. áramkör-megszakítók a vezetőülés mögötti
elektromos rekeszben találhatók. Távolítsa el az
elektromos rekesz fedelét, hogy hozzáférjen az
áramkör-megszakítókhoz.

A 12.–19. áramkör-megszakítók a kormányburkolat
szerelőpanelje mögött találhatók.

Az alábbi táblázatban a megszakítók és az általuk
védett elektromos egységek láthatók.
Megszakító

Besorolás

Védett áramkör

CB1

40 A

Fő vezérlőpanel

CB2

40 A

Fő seprőmotor

CB3

30 A

V?kuumszivatty? motor

CB4

30 A

HEPA szívóventilátor motor

CB5

15 A

Szűrőrázó

CB6

2,5 A

Felhasználói felület/gyújtás

CB7

2,5 A

Kulcsos kapcsoló

CB8

2,5 A

Fényszóró / hátsó lámpa / villogófény kapcsolója (opcionális)

CB9

25A

Szívócső ventilátormotor

CB10

2,5 A

Intelligens feltöltésű ABW (automatikus akkumulátor-vízellátás)
(opcionális)

CB11

-

Nincs használatban

CB12

15 A

Bal oldali kefemotor

CB13

15 A

Jobb oldali kefemotor

CB14

2,5 A

Első kürt és hátramenet kiválasztva

CB15

2,5 A

Szívócső kapcsoló (opcionális)

CB16

2,5 A

Kék lámpák (opcionális)

CB17

-

Nincs használatban

CB18

-

Nincs használatban

CB19

-

Nincs használatban

Amennyiben a megszakító kioldását előidéző
túlterhelés továbbra is fennáll, a probléma elhárításáig
a megszakító továbbra is megszakítja az áram
folyását.
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KARBANTARTÁS
BIZTOSÍTÉKOK

ELEKTROMOTOROK

Az olvadóbiztosítékok az áramköri túlterhelések
esetén az áram folyását leállító egyszeri védelmi
eszközök. Soha ne helyettesítse ezeket a
megadottnál nagyobb értékű biztosítékokkal.

Vizsgálja meg a különféle elektromos motorok
szénkeféit. A szénkefék ellenőrzéséről az alábbi
táblázatban talál információkat.
Szénkefék ellenőrzése

Üzemóra

V?kuumszivatty? motor

1750

HEPA-szívóventilátor motor (opcionális)

500

Szívócső ventilátormotor (opcionális)

500

A biztosítékok az áramkör-megszakító panel mögötti
vezérlődobozban, vagy a kábelkötegekkel és
kábelekkel sorba kötve találhatók.
Olvadóbiztosíték

Besorolás

Biztosíték
-1

80A

Védett áramkör
Hajtómű rendszer

RELÉK
A relék olyan elektromos kapcsolók, amelyek
nyitását és zárását egy másik elektromos áramkör
vezérli. A relékkel a bemeneti áramkörnél nagyobb
teljesítményű kimeneti áramkör vezérelhető. A
fővédőrelé (M1) a vezetőülés mögött lévő elektromos
rekeszben található. A töltő-megkerülő relé (M2)
a vezetőülés mögötti elektromos rekeszben lévő
áramkör-megszakító panel mögött található. A
szívócső relé (M3) a szívócső rekeszében található.
Az alábbi táblázat jelzi, hogy az egyes relék mely
áramköröket vezérlik.
Relé

Besorolás

M1

36 VDC, 200 A

Fővédőrelé

M2

36 VDC, 25 A

Töltő megkerülése

M3

36 VDC, 25 A

Szívócső (opcionális)
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KARBANTARTÁS
HEPA (HIGH EFFICIENCY PARTICULATE
ARRESTANCE, NAGY HATÉKONYSÁGÚ
RÉSZECSKE-FELTARTÓZTATÁS)
SZŰRŐRENDSZER (OPCIONÁLIS)

5.

Csak opcionális eltávolítható garattartályokkal
felszerelt gépek esetén: Emelje ki a tartályokat a
garatból, majd ürítse ki és öblítse el a tartályokat.
Helyezze vissza a hulladéktartályokat a garatba.

6.

Szerelje vissza a garatot a gépbe.

7.

A gép használata előtt hagyja a garatot
megszáradni.

A HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance)
szűrőrendszer egy száraz seprőrendszer, amely
száraz porszabályozásból és HEPA szűrőből áll.
Az ezen területeken található szűrők, köpenyek és
tömítések kritikus jelentőségűek a HEPA-rendszer
teljesítménye tekintetében.
Az opcionális HEPA-szűrőrendszer segíti a tisztítást
finom porral belepett környezetben.
MEGJEGYZÉS: A HEPA-szűrőrendszerek tisztításakor
vagy bármilyen típusú karbantartásakor olvassa el a
biztonsági követelményeket tartalmazó vállalati vagy
helyi előírásokat.
GARAT
Naponta ellenőrizze és tisztítsa meg a garatot.
AZ ALACSONY ÜRÍTÉSŰ GARAT TISZTÍTÁSA
1.

Kapcsolja a kulcsos kapcsolót OFF (KI) állásba.

A MAGAS ÜRÍTÉSŰ GARAT TISZTÍTÁSA
1.

Kapcsolja be a gépet, emelje fel a garatot, amíg a
garatkifordító kapcsoló jelzőfényei felgyulladnak,
fordítsa ki teljesen a garatot, és kapcsolja ki a
gépet.

2.

Tisztítsa ki a törmeléket a garatból.

3.

HEPA szűrős gépek: Kerti locsolótömlővel tisztítsa
meg a garatot.

4.

Kapcsolja be a gépet, fordítsa be a garatot,
süllyessze le a garatot és kapcsolja ki a gépet.

5.

A gép használata előtt hagyja a garatot
megszáradni.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Mielőtt a gépet
elhagyja, vagy javítást végez rajta, vízszintes
felületen állítsa le, kapcsolja ki, és vegye ki a
kulcsot.
2.

Vegye ki a garatot a gépből. Tanulmányozza A
GARAT KIÜRÍTÉSE (ALACSONY ÜRÍTÉSŰ
GÉPEK ESETÉN) szakaszt a garat gépből történő
eltávolítására vonatkozó utasításokért.

3.

Tisztítsa ki a törmeléket a garatból.

4.

HEPA szűrős gépek: Kerti locsolótömlővel tisztítsa
meg a garatot.
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GARAT PORSZŰRŐJE
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Mielőtt a gépet
elhagyja, vagy javítást végez rajta, vízszintes
felületen állítsa le, kapcsolja ki, és vegye ki a
kulcsot.

MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a garat
szűrőrekeszének támasztókarja teljesen ki van
támasztva, mielőtt kivenné a szűrőt a gépből.

A GARAT PORSZŰRŐJÉNEK ELTÁVOLÍTÁSA
VAGY CSERÉJE
Rázza ki a porszűrőt minden műszak végén,
illetve amikor eltávolítja a szűrőt a gépből. 100
üzemóránként ellenőrizze és tisztítsa meg a szürőt. A
sérült porszűrőket cserélje ki.
MEGJEGYZÉS: Ha a szűrőt rendkívül poros
környezetben használja, gyakrabban tisztítsa meg.
1.

2.

Oldja ki meg a garat szűrőrekeszének reteszeit,
amelyek a szűrőrekesz két oldalán találhatók.

Emelje fel a garat szűrőrekeszét, amíg a garat
szűrőrekeszének támasztókarjai nyitott állapotban
rögzítik a garat szűrőrekeszét.
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3.

Vegye ki a szűrőt a garat szűrőrekeszéből

4.

Tisztítsa meg vagy dobja ki a porszűrőt. Olvassa
el A PORSZŰRŐ TISZTÍTÁSA című részt.

5.

Csak FiberShield szöszmembrán opciós
gépek esetén: Vegye ki a szöszmembránt
a garat szűrőrekeszéből, és tisztítsa meg a
szöszmembránt a portól és a törmeléktől. Tegye
vissza a szöszmembránt.

6.

Tegye vissza a porszűrőt.

7.

Akassza ki a garat szűrőrekeszének
támasztókarjait, süllyessze le a garat
szűrőrekeszét,és zárt állapotban rögzítse a garat
szűrőrekeszét.
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A GARAT PORSZ R JÉNEK TISZTÍTÁSA
(SZABVÁNYOS SZ R RENDSZERREL
FELSZERELT GÉPEK)

A GARAT PORSZ R JÉNEK TISZTÍTÁSA (CSAK
HEPA-SZŰRŐRENDSZERREL FELSZERELT
GÉPEK)

A porszűrő tisztításához az alábbi módszerek
valamelyikét alkalmazza:

MEGJEGYZÉS: NE tisztítsa meg a HEPA-szűrőt,
amikor eltömődik a törmeléktől. A HEPA-szűrő nem
tisztítható, és ki kell cserélni, ha megsérült vagy
eltömődött. A következő tisztítási módszerek csak a
garat porszűrőjének tisztítására használhatók.

RÁZATÁS – Nyomja le a szűrőrázó kapcsolóját.
ÜTÖGETÉS – Ütögesse finoman a szűrőt egy sík
felülethez. Ne rongálja meg a szűrő széleit. A
szűrő nem fog megfelelően tömíteni, ha a szélei
megrongálódnak.

A porszűrő tisztításához az alábbi módszerek
valamelyikét alkalmazza:
RÁZATÁS - Nyomja le a szűrőrázó kapcsolóját.
ÜTÖGETÉS – Ütögesse finoman a szűrőt egy sík
felülethez. Ne rongálja meg a szűrő széleit. A
szűrő nem fog megfelelően tömíteni, ha a szélei
megrongálódnak.

LEVEGŐ – Sűrített levegő használatakor mindig
viseljen védőszemüveget. Fújjon levegőt a szűrő
közepén keresztül a külső burkolata felé. Soha ne
használjon 550 kPa-nál (80 psi) nagyobb légnyomást
és 3 mm-nél (0,13 hüvelyk) kisebb méretű fúvókát,
ezenkívül ne tartsa a fúvókát 50 mm-nél (2 hüvelyk)
közelebb a szűrőhöz.

HEPA-szűrő
NE használjon levegőt a porszűrő tisztításához.

HEPA-szűrő
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Minden 100 üzemórát követően ellenőrizze, hogy
a porszűrő tömítései megfelelően tömítenek-e és
nem sérültek-e. A tömítés felületén felhalmozódó por
azt jelenti, hogy a por átjut a porszűrőn, jelentősen
csökkentve a szűrő élettartamát.

3.

Hagyja a reteszhorgot továbbra is a
retesztartóhoz rögzítve, és a reteszelő anyát
elforgatva rövidítse meg a retesz hosszát.

HEPA-szűrő

A TARTÓSSZŰRŐ VIZSGÁLATA / TISZTÍTÁSA
A GARAT SZŰRŐFEDÉL RETESZEINEK
BEÁLLÍTÁSA

100 üzemóránként ellenőrizze és tisztítsa meg a
szűrőt.

Ha a szívóteljesítmény gyenge, állítsa be a szűrőfedél
reteszeinek hosszát.
1.

Vegye ki a garat porszűrőjét a gépből.

2.

Ellenőrizze a retesz hosszát. A retesznek a
vízszinteshez képest kb. 0 és 45 fokos szögnél
kell elkezdenie húzni a retesztartót.

THERMO-SENTRY
A garat belsejében található Thermo-Sentry érzékeli
a garatból feljutó levegő hőmérsékletét. Amennyiben
a garatban tűz van, a Thermo-Sentry leállítja a
vákuumszivattyút, és lekapcsolja a légáramlást. A
Thermo-Sentry aktiválásakor hangriasztás is hallható.
A Thermo-Sentry automatikusan visszaáll, miután
lehűlt.
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KARBANTARTÁS
A HEPA-SZ R KICSERÉLÉSE

3.

Cserélje ki a HEPA-szűrőt , amikor a HEPA-jelzőfény
világít. Amikor a lámpa világít, ellenőrizze, hogy
nincs-e eltömődés a rendszerben, amely akadályozza
a HEPA-szűrőbe tartó légáramlást.

Távolítsa el a hardvert, amely a HEPA-szűrőt a
HEPA-tálcához rögzíti, és távolítsa el a HEPAszűrőt a tálcáról.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Mielőtt a gépet
elhagyja, vagy javítást végez rajta, vízszintes
felületen állítsa le, kapcsolja ki, és vegye ki a
kulcsot.
1.

Távolítsa el a hardvert, amely a HEPAtálcaszerelvényt a garathoz rögzíti.

MEGJEGYZÉS: NE érintse meg és ne sértse meg
az új HEPA-szűrőhordozót, amikor a HEPA-szűrőt a
HEPA-tálcára telepíti.
4.

2.
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Az új HEPA-szűrőt úgy helyezze el, hogy a
címke a HEPA-tálca tetejénél legyen, és a
címkén található nyilak a légáramlás irányába
mutassanak.

Távolítsa el a HEPA-tálcaszerelvényt a garatból.
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5.

6.

Csúsztassa a HEPA-szűrőt a HEPA-szűrőtálcába.
Győződjön meg arról, hogy a HEPA-szűrő széle
rögzült a tálca rögzítőeleme alatt.

7.

Vizsgálja meg a HEPA-szívóventilátor-tálca
tömítését, hogy nincs-e rajta sérülés és nem
észlelhető-e szivárgás (a tömítés felületén
képződött túlzott porlerakódás). Cserélje ki a
tömítést, ha sérült vagy szivárgás észlelhető.

8.

Szerelje vissza a HEPA-szűrőtálcaszerelvényt a
garatba.

Tegye vissza és húzza meg a hardvert, hogy a
HEPA-szűrő másik végét is a HEPA-szűrőtálcába
rögzítse.
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FŐ SEPRŐKEFE
Naponta ellenőrizze a kefét, hogy nem kopott-e el.
Engedje le a kefét, és figyelje meg a kefe kopásának
helyét a fő seprőkefe szabadonfutó karján. Ha a hely a
kefe kopásjelző címkéjének aljánál található (a címke
piros része látható a kopási helyen), cserélje ki a fő
seprőkefét.

Ellenőrizze a kefét, hogy nem sérült-e. Távolítson el
minden, a főkefére, a főkefe hajtóagyára vagy a főkefe
előtét agyára tekeredett zsineget vagy drótot.

A FŐ SEPRŐKEFE CSERÉJE
1.

Emelje fel a fő seprőkefét és kapcsolja ki a gépet.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Mielőtt a gépet
elhagyja, vagy javítást végez rajta, vízszintes
felületen állítsa le, kapcsolja ki, és vegye ki a
kulcsot.
2.

Oldja ki a fő seprőkefe rekeszének szerelőajtaját
és nyissa ki a szerelőajtót.

3.

Távolítsa el azokat a gombokat, amelyek
a szabadonfutó kar szerelvényt a fő
seprőszerelvényhez rögzítik.

A kefe maximális élettartamának a kihasználása,
illetve a lehető legjobb seprési teljesítmény elérése
érdekébe teljesen forgassa el a kefét minden 50
üzemórát követően. Lásd: A FŐKEFE CSERÉJE
VAGY ELFORGATÁSA.
Cserélje ki a keféket, ha azok már nem tisztítanak
hatékonyan, vagy ha a kefe elkopását jelző ikon
világít, jelezve, hogy a kefét ki kell cserélni.
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4.

Távolítsa el a szabadonfutó kar szerelvényt a fő
kefeszerelvényről.

5.

Húzza ki a kefét a fő seprőrekeszből.

8.

Szerelje vissza a szabadonfutó kar szerelvényt
a fő seprőszerelvényre. Ügyeljen arra, hogy
az alapjárati kart a keferekesz köpenye felett
tartsa, amikor az alapjárati kar szerelvényt a fő
seprőszerelvényre felszereli.

9.

Szerelje vissza a hardvert, amely a szabadonfutó
kart a fő seprőszerelvényhez rögzíti. Kézzel
húzza meg a hardvert.

10. Zárja be és reteszelje vissza a fő seprőkefe
rekesz szerelőajtaját.

6.

Helyezze az új vagy a teljesen megfordított fő
seprőkefét a padlóra a fő seprőrekesz mellé.

7.

Csúsztassa a főkefét a meghajtó tengelyre.
Forgassa meg a kefét, míg az rá nem kap a
meghajtó tengelyre, majd tolja fel azt teljesen a
tengelyre.
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A F SEPR KEFE M KÖDÉSI MINTÁJÁNAK
ELLEN RZÉSE
1.

Tegyen krétát vagy más, hasonló jelölő anyagot a
padlónak egy sima, vízszintes részére.

MEGJEGYZÉS: Ha kr?ta, vagy m?s anyag nem ?ll
rendelkez?sre, a kef?t k?t percig j?rassa a padl?n. A
padl?nak az a r?sze ki fog f?nyesedni.
2.

Kapcsolja a kulcsos kapcsolót ON (BE) állásba.

3.

Állítsa a főkefét a krétával jelölt terület fölé.

4.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az 1-Step
gombot 5 másodpercig. A gép kefe működési
minta ellenőrzési módba kapcsol. A LED jelzőfény
végig villog, amíg a kefe működési mintájának
ellenőrzése folyamatban van.

7.

Mozdítsa el a gépet a tesztfelületről.

8.

Vizsgálja meg a kefe nyomának a szélességét. A
kefe működési mintájának megfelelő szélessége
50–89 mm
(2–3,5 hüvelyk).
A kefe összekötő csövét a gyárban beállítják
és nem igényel külön beállítást, hacsak a
keferendszer részeit nem cserélték le.

00582

Ha a főkefe működési mintája az egyik oldal felé
legalább 15 mm-rel (0,5 hüvelyk) aszimmetrikus,
állítsa be az összekötő csövet. Tanulmányozza
A FŐ SEPRŐKEFE MŰKÖDÉSI MINTÁJÁNAK
BEÁLLÍTÁSA szakaszt:

MEGJEGYZÉS: A működési minta ellenőrzési sorozat
törlődik, ha az 1-Step gombot bármikor megnyomják a
kefe működési minta ellenőrzési sorozat közben.
5.

A főkefe motorja bekapcsol, és a működtető
részben leereszkedik a motor működési
áramerősségeinek ellenőrzéséhez. Ezután a
főkefe tovább ereszkedik, amíg a motor eléri a
kiválasztott lefelé irányuló erő céláramerősséget,
vagy amíg a működtető teljesen kitolódik.
00601

MEGJEGYZÉS: Ha a főkefe/kiválasztott oldalkefe
(oldalkefék) észlelt áramerőssége a megfelelő
tartományon kívül esik, akkor a kefe működési minta
ellenőrzési sorozat törlődik, és a fő seprőrendszer hiba
jelzése jelenik meg.
6.

64

A működési minta ellenőrzése körülbelül 10
másodpercig tart, majd a főkefe felemelkedik és a
kefe motorja kikapcsol. Az 1-Step LED jelzőfény
abbahagyja a villogást, amikor a kefe működési
mintájának ellenőrzése befejeződött.
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A FŐ SEPRŐKEFE MŰKÖDÉSI MINTÁJÁNAK
BEÁLLÍTÁSA
1.

5.

A főkefe motorja bekapcsol, és a működtető
részben leereszkedik a motor működési
áramerősségeinek ellenőrzéséhez. Ezután a
főkefe tovább ereszkedik, amíg a motor eléri a
kiválasztott lefelé irányuló erő céláramerősséget,
vagy amíg a működtető teljesen kitolódik.

6.

A működési minta ellenőrzése körülbelül 10
másodpercig tart, majd a főkefe felemelkedik
és a kefe motorja kikapcsol. Fordítsa a kulcsos
kapcsolót OFF (KI) állásba, mielőtt a kefe
felemelkedik.

7.

Szorítsa meg a kefetengely csapágykonzoljának
rögzítőelemét és a szabadonfutó kar gombját.

8.

Ellenőrizze újra a főkefe működési mintáját.
Tanulmányozza A FŐ SEPRŐKEFE MŰKÖDÉSI
MINTÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE szakaszt.
Szükség szerint állítsa be a főkefe összekötő
csövét.

Lazítsa meg a kefetengely csapágy konzoljának
rögzítőelemét és a szabadonfutó kar gombját.

2.

Kapcsolja a kulcsos kapcsolót ON (BE) állásba.

3.

Állítsa a főkefét a krétával jelölt terület fölé.

4.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az 1-Step
gombot 5 másodpercig. A gép kefe működési
minta ellenőrzési módba kapcsol. A LED jelzőfény
végig villog, amíg a kefe működési mintájának
ellenőrzése folyamatban van.

MEGJEGYZÉS: A működési minta ellenőrzési sorozat
törlődik, ha az 1-Step gombot bármikor megnyomják a
kefe működési minta ellenőrzési sorozat közben.
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OLDALKEFE (OLDALKEFÉK)

4.

Helyezze az oldalkefét az oldalkefeegység alá, és
igazítsa össze a rögzítőelemben a csatornát az
oldalkefe kerékagyban a rögzítőcsappal.

5.

Emelje rá az oldalkefét, a rögzítőt és az alátétet
az oldalsó kefe kerékagyára, és szerelje vissza a
csapszeget az agyra.

Naponta ellenőrizze az oldalkefé(ke)t sérülésre és
kopásra. Távolítson el minden, az oldalkefékre vagy
az oldalkefék hajtótengelyére tekeredett zsineget vagy
drótot.
AZ OLDALKEFE (OLDALKEFÉK) KICSERÉLÉSE
Cserélje ki a keféket, ha azok már nem tisztítanak
hatékonyan.
1.

Emelje fel az oldalkefé(ke)t, és kapcsolja ki a
gépet.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Mielőtt a gépet
elhagyja, vagy javítást végez rajta, vízszintes
felületen állítsa le, kapcsolja ki, és vegye ki a
kulcsot.
2.

Nyúljon be a kefe középvonalához, és távolítsa
el a csapszeget és alátétet, amelyek a kefét és a
rögzítőelemet az agyon tartják.

3.

Vegye ki az oldalkefét és a rögzítőelemet az
oldalkefe szerelvény alól.
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AZ OLDALKEFE (OLDALKEFÉK) M KÖDÉSI
MINTÁJÁNAK ELLEN RZÉSE

6.

A jobb oldalkefe sörtéinek 10 és 3 óra között,
a bal oldalkefe sörtéinek 9 és 2 óra között kell
érinteniük a padlót, amikor a kefék mozgásban
vannak.

Ellenőrizze az oldalkefe működési mintáját minden
50 üzemórát követően, valamint a kefé(k) cseréjét
követően is.
1.

Kapcsolja a kulcsos kapcsolót ON (BE) állásba.

2.

Nyomja meg az oldalkefe gombo(ka)t az oldalkefe
(oldalkefék) aktiválásához.

3.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az 1-Step
gombot 5 másodpercig. A LED jelzőfény elkezd
villogni és végig villog, amíg a kefe működési
mintájának ellenőrzése folyamatban van.

Ellenőrizze az oldalkefe (oldalkefék) működési
mintáját.

350327

7.

Szükség szerint állítsa be az oldalkefe
(oldalkefék) működési mintáját. Tanulmányozza
AZ OLDALKEFE (OLDALKEFÉK) MŰKÖDÉSI
MINTÁJÁNAK BEÁLLÍTÁSA szakaszt.
.

MEGJEGYZÉS: A működési minta ellenőrzési sorozat
törlődik, ha az 1-Step gombot bármikor megnyomják a
kefe működési minta ellenőrzési sorozat közben.
4.

Az oldalkefe (oldalkefék) motorja bekapcsol, és
a működtetők részben leereszkednek a motor
működési áramerősségeinek ellenőrzéséhez.

MEGJEGYZÉS: Ha az oldalkefe motor(ok) észlelt
áramerőssége a megfelelő tartományon kívül esik,
akkor a kefe működési minta ellenőrzési sorozat
törlődik, és az oldalseprőrendszer hiba jelzése jelenik
meg.
5.

Az oldalkefe (oldalkefék) folytatják a süllyedést,
amíg a működtető(k) teljesen ki nem tolódnak.
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KARBANTARTÁS
AZ OLDALKEFE (OLDALKEFÉK) M KÖDÉSI
MINTÁJÁNAK BEÁLLÍTÁSA
Az oldalkefe (oldalkefék) működési mintáját mindig
be kell állítani, ha az oldalkefét (oldalkeféket)
kicserélik, vagy ha a működési minták ellenőrzése
után megállapítják, hogy a kefe működési mintájának
módosítása szükséges.
1.

Emelje fel az oldalkefé(ke)t, és kapcsolja ki a
gépet.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Mielőtt a gépet
elhagyja, vagy javítást végez rajta, vízszintes
felületen állítsa le, kapcsolja ki, és vegye ki a
kulcsot.
2.

Körülbelül 1/2 fordulattal lazítsa meg a felső
csillag alakú gombot.

3.

Forgassa el az alsó csillag alakú gombot az óra
járásával ellentétes irányba a kefe működési
mintájának növeléséhez.
Forgassa el az alsó csillag alakú gombot az óra
járásával megegyező irányba a kefe működési
mintájának csökkentéséhez.

4.

Húzza meg a felső csillag alakú gombot
az oldalkefe működési minta beállításának
rögzítéséhez.

5.

Ellenőrizze ismét az oldalkefe (oldalkefék)
működési mintáját. Tanulmányozza AZ
OLDALKEFE (OLDALKEFÉK) MŰKÖDÉSI
MINTÁJÁNAK ELLENŐRZÉSE szakaszt.
Szükség szerint állítsa be az oldalkefék működési
mintáját.

68

S16 9045339 (11-2020)

KARBANTARTÁS
KÖPENYEK ÉS TÖMÍTÉSEK

3.

Húzza ki a nagyméretű hulladék elkülönítő
köpenyt a seprőfejből.

4.

Szerelje fel az új nagyméretű hulladék elkülönítő
köpenyt a seprőfejre.

5.

Tegye vissza a sasszeget/csapszeget, a
nagyméretű hulladék elkülönítő köpenyt a
seprőfejhez rögzítve.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Mielőtt a gépet
elhagyja, vagy javítást végez rajta, vízszintes
felületen állítsa le, kapcsolja ki, és vegye ki a
kulcsot.
NAGYMÉRETŰ HULLADÉK ELKÜLÖNÍTŐ KÖPENY
A köpenyt a nagyméretű hulladék elkülönítő köpeny
pedállal lehet felemelni vagy leengedni, lehetővé
téve, hogy a nagyméretű hulladékot elkülönítsék és a
garatba seperjék.
Minden 100 üzemórát követően ellenőrizze, hogy a
köpeny nem sérült vagy nem kopott-e. Minden 100
üzemórát követően ellenőrizze a köpeny hosszát. A
köpenynek olyan hosszúnak kell lennie, hogy enyhén
hozzáérjen a padlóhoz, de nem olyan hosszúnak,
hogy beleakadjon a főkefébe.

OLDALKÖPENYEK
Az oldalköpenyek a gép két oldalán találhatóak, a
főkefe rekesze előtt. Az oldalsó köpenyeknek kissé
hozzá kell érniük a sík padlófelülethez.
Naponta ellen?rizze a k?penyeket, hogy nem s?r?ltek
vagy kopottak-e, illetve azokat naponta ?ll?tsa be.

A nagyméretű hulladék elkülönítő köpeny kicserélése:
1.

Oldja ki a fő seprőkefe rekeszének szerelőajtaját
és nyissa ki a szerelőajtót, hogy hozzáférjen a fő
seprőkefe rekeszéhez.

2.

Távolítsa el a sasszeget/csapszeget, amely
a nagyméretű hulladék elkülönítő köpenyt a
seprőfejhez rögzíti.
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KARBANTARTÁS
OLDALSÓ VISSZAFORGATÓ KÖPENYEK

HÁTSÓ VISSZAFORGATÓ KÖPENY

A két visszaforgató köpeny a főkefe rekeszének
két oldalán található. Az oldalsó visszaforgató
köpenyeknek kissé hozzá kell érniük a sík
padlófelülethez.

A hátsó visszaforgató köpeny a főkefe rekeszének
alsó hátsó részén található, közvetlenül a fő seprőkefe
mögött. A visszaforgató köpeny nem érhet hozzá a fő
seprőkeféhez, amikor a kefe söpör.

Naponta ellen?rizze a k?penyeket, hogy nem s?r?ltek
vagy kopottak-e, illetve azokat naponta ?ll?tsa be.

Naponta ellenőrizze a köpenyt, hogy nem sérült vagy
kopott-e, illetve jól van-e beállítva.

HÁTSÓ KÖPENY

OLDAKEFE PORSZAB?LYOZ? K?PENYEK
(OPCION?LIS)

A hátsó köpeny a főkefe rekeszének alján, hátul
található. A függőleges köpenynek kissé hozzá kell
érnie a sík padlófelülethez.
Naponta ellenőrizze a köpenyt, hogy nem sérült vagy
kopott-e, illetve jól van-e beállítva.

Az egyszeres oldalkefe porvédő köpenyei és a
kettős oldalkefe porvédő köpenyei körbeveszik
az egyszeres oldalkefével felszerelt gépek teljes
oldalkefe-szerelvényét, valamint a kettős oldalkefékkel
ellátott gépek mindkét oldalkefe-szerelvényét. Az
oldalsó köpenyeknek kissé hozzá kell érniük a sík
padlófelülethez.
Naponta ellenőrizze a köpenyeket, hogy nem kopottak
vagy sérültek-e.
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KARBANTARTÁS
GARAT TÖMÍTÉSEK
A garattömítések a főkefe és a garat közötti nyílás
szélei körül találhatóak. A garat a t?m?t?seken
fekszik, amikor a garat z?rt helyzetben van.
Ellen?rizze, nem s?r?ltek vagy kopottak-e a
t?m?t?sek minden 100 ?zem?ra eltelt?vel.
Magas ürítésű gépek:
FIGYELMEZTETÉS: A felemelt garat
leeshet. Támassza ki a garatrögzítő rudat.

SEPRŐREKESZ HEPA-OLDALKÖPENYEK (CSAK
HEPA-SZ R RENDSZER OPCIÓVAL FELSZERELT
GÉPEK ESETÉN)
A HEPA-szűrővel felszerelt gépeken a seprőrekesz
HEPA-oldalköpenyei a főkeferekesz két oldalán
találhatók. A seprőrekesz HEPA-oldalköpenyeinek
kissé hozzá kell érniük a sík padlófelülethez.
Naponta ellen?rizze a k?penyeket, hogy nem s?r?ltek
vagy kopottak-e, illetve azokat naponta ?ll?tsa be.

VÁKUUMTÖMÍTÉS

SEPRŐREKESZ KÖPENYEK (CSAK HEPASZ R RENDSZER OPCIÓVAL FELSZERELT
GÉPEK ESETÉN)

A vákuumtömítés a hulladéktartó garat mögött
található, és a garatszűrőt tömíti, amikor a garat zárt
helyzetben van.

A HEPA-szűrővel felszerelt gépeken a keferekesz
köpenyei a gép két oldalán, a főkeferekesz hátulján
helyezkednek el.

Ellen?rizze, nem s?r?lt vagy kopott-e a t?m?t?s
minden 100 ?zem?ra eltelt?vel.

Naponta ellenőrizze a köpenyeket, hogy nem kopottak
vagy sérültek-e.

S16 9045339 (11-2020)

71

KARBANTARTÁS
FŐKEFEAJTÓ TÖMÍTÉSEK (CSAK HEPASZ R RENDSZER OPCIÓVAL FELSZERELT
GÉPEK ESETÉN)
A HEPA-szűrővel felszerelt gépeken a főkefeajtó
tömítések a két főkefeajtó tetején és hátulján
találhatók.
Naponta ellenőrizze a tömítéseket, hogy nem kopottak
vagy sérültek-e.

ÉKSZÍJAK
FŐKEFE HAJTÓSZÍJA
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Mielőtt a gépet
elhagyja, vagy javítást végez rajta, vízszintes
felületen állítsa le, kapcsolja ki, és vegye ki a
kulcsot.
A fő kefe hajtószíja a fő seprőkefe fejen található.
100 ?zem?r?nk?nt ellen?rizze, nem s?r?ltek-e az
?ksz?jak.
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ABRONCSOK
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Mielőtt a gépet
elhagyja, vagy javítást végez rajta, vízszintes
felületen állítsa le, kapcsolja ki, és vegye ki a
kulcsot.
A gépen három tömörgumi kerék van: egy a gép
elején, kettő pedig a hátsó részén. 500 üzemóránként
ellenőrizze, nem sérültek vagy kopottak-e a kerekek.

SZÍVÓCSŐ KARBANTARTÁS (OPCIONÁLIS)
SZÍVÓCSŐ VENTILÁTOR
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Mielőtt a gépet
elhagyja, vagy javítást végez rajta, vízszintes
felületen állítsa le, kapcsolja ki, és vegye ki a
kulcsot.
Minden 50 üzemórát követően ellenőrizze, hogy a
szívócső ventilátora nem sérült-e.
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KARBANTARTÁS
SZÍVÓCSŐ ZSÁK KICSERÉLÉSE
Minden 50 üzemórát követően ellenőrizze a szívócső
zsákját. Cserélje ki a szívócső zsákját, amikor a
szívócső kezdi elveszíteni a szívóerejét, a zsák
megtelt, vagy ha a zsák kiszakadt vagy megsérült.
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Mielőtt a gépet
elhagyja, vagy javítást végez rajta, vízszintes
felületen állítsa le, kapcsolja ki, és vegye ki a
kulcsot.
1.

Nyomja meg a retesz kioldóját, kinyithassa a
szívócső házának fedelét.

2.

Felemelve nyissa ki a szívócső házának fedelét,
és a támasztórúd segítségével nyitott állapotban
rögzítse a fedelet.

3.

Vegye ki a szívócső zsákját a szívócső
rekeszéből.
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4.

Telepítse az új szívócső zsákot a szívócső
rekeszébe. Győződjön meg arról, hogy a zsák
teljesen rá van helyezve a szívócsőre.

5.

Oldja ki a szívócsőház fedelének támasztórúdját
szívócsőház fedelének bezáráshoz és
rögzítéséhez.
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KARBANTARTÁS
A GÉP TOLÁSA, VONTATÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA
A GÉP TOLÁSA VAGY VONTATÁSA

A GÉP SZÁLLÍTÁSA
1.

Emelje fel a seprőfejet.

2.

Távolítsa el a garatot (alacsony ürítés), vagy
emelje fel a garatot kellő magasságba a talajtól
(magas ürítés) a berakodás előtt. A gépet 21,3%
dőlésszögig lehet felrakodni egy rámpára.

3.

A teherautót vagy pótkocsit állítsa le vízszintes
felületen.

4.

A gép hátsó részét illessze a tréler vagy a
teherautó rakodópereméhez.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Karbantartáskor csak
akkor tolja vagy vontassa a gépet, ha van vezető
az ülésben.
Ha a gép üzemképtelenné válik, elölről és hátulról is
tolható, vontatni azonban csak elölről lehet.
A gép vontatása vagy tolása előtt a rögzítőféket ki
kell oldani. A fék kioldásához illessze egy kisméretű
csavarhúzó hegyét az elektronikus fékkar és az agy
közé. Kioldott rögzítőfék mellett a gép szabadon
mozoghat.

MEGJEGYZÉS: A gép rámpán való felkapaszkodásra
való képességét befolyásolja az abroncskopás, a
rámpa felülete, az időjárási viszonyok és egyéb
tényezők. Az utánfutón való szállítást olyan
személyzet végezze, akiket kiképeztek arra, hogy
hogyan kell egy gépet biztonságosan felrakodni.
5.

Vezesse fel a gépet az utánfutóra vagy
teherautóra. Úgy helyezze el a gépet, hogy
egyrészt a gép súlya biztonságosan legyen
elosztva, másrészt, hogy a gép hevederrel
biztonságosan leköthető legyen a pótkocsin vagy
a teherautón.

6.

Kapcsolja a kulcsos kapcsolót OFF (KI) állásba.

7.

A gép elmozdulásának megelőzése érdekében
minden kerék mögé tegyen éket.

Csak rövid távolságon tolja vagy vontassa a gépet és
a sebesség ne haladja meg a 3,2 km/h-t. NE tolja vagy
vontassa a gépet hosszabb távolságon vagy nagy
sebességgel.
FIGYELEM! Ne tolja vagy vontassa a gépet
nagyobb távolságon, mert ez a hajtási rendszer
megrongálódását eredményezheti.
A gép tolása után azonnal távolítsa el az elektronikus
fékkar és az agy közé helyezett csavarhúzót. Soha ne
működtesse a gépet, ha a rögzítőfék nem működik.
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Ne működtesse a
gépet, ha a rögzítőfék nem működik.

MEGJEGYZÉS: El?fordulhat, hogy lek?t?z?
kengyeleket kell szerelnie a tr?ler vagy a teheraut?
plat?j?ra.
A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Amikor a gépet
teherautóra vagy utánfutóra felrakodja vagy onnan
lerakodja, használjon lekötőhevedereket a gép
rögzítéséhez.

74

S16 9045339 (11-2020)

KARBANTARTÁS
8.

9.

Csatlakoztassa a lekötőhevedereket a keret
hátsó részén, közvetlenül a gép mindkét oldalán
elhelyezett lökhárító kerekek alatt lévő lyukakhoz,
és rögzítse a lekötőhevedereket az utánfutóhoz
vagy a teherautóhoz, hogy megakadályozza a
gép elmozdulását.

Csatlakoztassa a lekötőhevedereket a keret első
részéhez, közvetlenül a gép mindkét oldalán
elhelyezett első lökhárító kerekek mögött lévő
bemélyedéshez, és rögzítse a lekötőhevedereket
az utánfutóhoz vagy a teherautóhoz, hogy
megakadályozza a gép elmozdulását.
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Ha a gép opcionális porvédő köpenyekkel van
felszerelve, csatlakoztassa a lekötőhevedereket
a gép mindkét oldalán a lökhárítókerékkonzolokban lévő lyukakhoz , hogy a gépet a
teherautóhoz vagy utánfutóhoz rögzítse.
MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a
hevederek nem gyakorolnak nyomást a köpenytartó
hátsó részére, amikor a lekötőhevedereket meghúzza.

10. Győződjön meg arról, hogy az összes
lekötőheveder teljesen meg van húzva, és hogy a
gép tökéletesen rögzítve van az utánfutón vagy a
teherautón.
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KARBANTARTÁS
A GÉP FELEMELÉSE

Emelési pontok helye minden gép hátulján.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Mielőtt a gépet
elhagyja, vagy javítást végez rajta, vízszintes
felületen állítsa le, kapcsolja ki, és vegye ki a
kulcsot.
A g?p felemel?se el?tt ?r?tse ki a garatot.
Emelési pontok minden gép elején.

A BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN: Amikor a gépen
javítást végez, emelés előtt mindig ékelje ki a
gép kerekeit. A gép tömegének megtartásához
megfelelő terhelhetőségű emelőberendezést
használjon. Csak erre kijelölt helyen emelje fel a
gépet. Bakolja alá a gépet.
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KARBANTARTÁS
TÁROLÁSI INFORMÁCIÓK
A gép hosszabb ideig történő tárolása előtt az alábbi
műveleteket kell elvégezni.
FIGYELEM: Ne tegye ki a gépet esőnek; zárt
helyen tárolja.
1.

H?v?s, sz?raz helyen ?ll?tsa le a g?pet. Ne
tegye ki a gépet eső vagy hó hatásának. Tárolja
beltéren.

2.

Az akkumulátorok élettartamának
meghosszabbítása érdekében töltse fel az
akkumulátorokat, mielőtt a gépet tárolja. Az
ólomsavas akkumulátorokat havonta egyszer
töltse fel.

3.

Válassza le az akkumulátorokat tárolás előtt.

4.

A gépet száraz helyen tárolja, a seprőfejet tartsa
felemelt helyzetben.

MEGJEGYZÉS: A lehetséges meghibásodás
elkerülése érdekében a gépet rágcsáló- és
rovarmentes környezetben tárolja.

S16 9045339 (11-2020)

77

MŰSZAKI LEÍRÁS
MŰSZAKI LEÍRÁS
A GÉP ÁLTALÁNOS MÉRETEI / KAPACITÁSA
Egység

Méret / űrméret

Hossz

1815 mm (71 hüvelyk)

Szélesség (test)

1168 mm (46 hüvelyk)

Szélesség (test, opcionális bal oldalkefével)

1168 mm (46 hüvelyk)

Keréktávolság

1206 mm (47,5 hüvelyk)

Magasság (felső védőszerkezet nélkül)

1500 mm (59 hüvelyk)

Magasság (felső védőszerkezettel)

2095 mm

Magasság (magas ürítéssel)

1570 mm (61,8 hüvelyk)

Pálya

1030 mm (40,5 hüvelyk)

Főkefe hossza (hengeres)

810 mm (32 hüvelyk)

Oldalkefe átmérője (tárcsa)

510 mm (20 hüvelyk)

Seprési útvonal szélessége (egyszeres oldalkefe)

1170 mm (46 hüv.)

Seprési útvonal szélessége (kettős oldalkefék)

1520 mm

A garat befogad?k?pess?ge

150 L (5,3 láb3)

Garat teherbírása (magas ürítés)

159 kg (350 font)

Garat teherbírása (alacsony ürítés)

91 kg (200 font)

Garat maximális ürítési magassága (magas ürítés)

1572 mm (61,9 hüvelyk)

Garat minimális plafon ürítési magassága (magas ürítés)

2220 mm (87,4 hüvelyk)

Porszűrő terület (szabványos )

9 m2 (97 láb2)

Porszűrő terület (HEPA)

4,6 m2 (50 láb2)

Tömeg akkumulátorok nélkül (magas ürítés)

793 kg (1748 font)

Tömeg akkumulátorok nélkül (alacsony ürítés)

698 kg (1538 font)

Tömeg magas ürítés (szabványos akkumulátorokkal)

975 kg (2150 font)

Tömeg alacsony ürítés (szabványos akkumulátorokkal)

880 kg (1940 font)

Bruttó össztömeg (magas ürítés)

1406 kg (3100 font)

Bruttó össztömeg (alacsony ürítés)

1243 kg (2740 font)

Védelmi fokozat

IPX5

Az IEC 60335-2-72 által meghatározott értékek

Mértékegység

Hangnyomásszint LpA

67 dB

Hangnyomás bizonytalanság KpA

3 dB

Hangteljesítményszint LWA + Bizonytalanság KWA

91 dB + 2,98 dB

Rezgés – Kéz-kar

<2,5 m/s2

Rezgés – Egész test

<0,5 m/s2
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MŰSZAKI LEÍRÁS
ÁLTALÁNOS TELJESÍTMÉNYADATOK
Egység

Mértékegység

Fordulókör átmérője (kevesebb oldalkefe)

2140 mm (84 hüvelyk)

Haladási sebesség (előre)

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

Haladási sebesség seprés közben (előre)

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

Haladási sebesség garat felemelve (előre)

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

Haladási sebesség (hátra)

4,8 Km/h

Maximális rámpameredekség rakodáskor – üresen

21,3% / 12°

Maximális rámpameredekség seprés közben

14,1% / 8°

Maximális rámpameredekség szállításkor (bruttó össztömeg esetén)

21,3% / 12°

A gép üzemeltetéséhez megengedett maximális környezeti hőmérséklet 43 °C (110 °F)
Gép seprési funkcióinak működtetéséhez szükséges minimum
hőmérséklet

0 °C (32 °F)

ÁRAMELLÁTÁS
Típus

Mennyiség

Ólomsavas akkumulátorok
(akkumulátorok max. méretei):
28,8 hüvelyk / 731 mm SZ
x 19,9 hüvelyk / 506 mm H
x 15,6 hüvelyk / 395 mm M
Lítium-ion akkumulátor

Típus

Használat

Elektromotorok

Volt

Amperóra névleges

Tömeg

6.

36

240 @ 20 óra
folyamán

30 kg (67 font)

6.

36

360 @ 20 óra
folyamán

44 kg (98 font)

2 csomag 36

110 / 4,1 kWh

51 kg (112 font)

4 csomag 36

221 / 8,2 kWh

83 kg (183 font)

6 csomag 36

331 / 12,2 kWh

114,5 kg (252,5
font)

VDC

k W (LE)

Fő seprőkefe

36

0,75 (1,00)

Oldalsó seprőkefe

36

0,12 (0,16)

Vákuumszivattyú

36

0,60 (8,00)

Meghajtó

36

1,20 (1,60)

Szívócső (opcionális)

36

0,71 (0,95)

Típus

VDC

amp

Hz

Fázis

Feszültség (AC)

Töltő (belső)

36

25.

50–60

1.

100–240

Töltő (belső)

36

33

50–60

1.

100–240

Töltő (külső)

36

25.

50–60

1.

100–240

Töltő, lítium-ion akkumulátor (külső)

36

33

50–60

1.

100–240

ABRONCSOK
Elhelyezkedés

Típus

Méret

Elülső (1)

Tömör

102 mm széles x 300 mm külső átmérő (4 hüvelyk széles
x 12 hüvelyk külső átmérő)

Hátsó (2)

Tömör

102 mm széles x 300 mm külső átmérő (4 hüvelyk széles
x 12 hüvelyk külső átmérő)
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MŰSZAKI LEÍRÁS
GÉP MÉRETEI – ALACSONY ÜRÍTÉS

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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MŰSZAKI LEÍRÁS
GÉP MÉRETEI – MAGAS ÜRÍTÉS

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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SUPERVISOR KEZELŐSZERVEK
SUPERVISOR KEZELŐSZERVEK
SUPERVISOR KEZELŐSZERVEK
A supervisor kezelőszervekkel állíthatja be a
maximális szállítási sebességet és a maximális
söprési sebességet is.
BELÉPÉS SUPERVISOR ÜZEMMÓDBA
1. Kapcsolja a kulcsos kapcsolót OFF (KI)
állásba.
2. Nyomja le és tartsa lenyomva az Eco mód
gombot, majd az Eco mód gombot továbbra
is lenyomva tartva fordítsa el és tartsa a
kulcsos kapcsolót ON (BE) állásban.

4. Engedje el a kulcsos kapcsolót és az Eco
mód gombot.
MEGJEGYZÉS: A hajtás nem működtethető,
amikor a gép supervisor módban van. Folytassa
a szükséges változtatások végrehajtását,
mentse a változtatásokat, majd a következő
lépésekben leírtak szerint lépjen ki a supervisor
módból a változtatások érvénybe léptetéséhez,
vagy fordítsa a kulcsos kapcsolót OFF (KI)
állásba, hogy azonnal kilépjen a supervisor
módból. A változtatások nem kerülnek mentésre,
ha a kulcsos kapcsoló OFF (KI) állásba
fordításával lép ki a supervisor módból.
5. Figyelje az Eco mód gomb jelzőfényét
és mindkét oldalkefe jelzőfényét. Az Eco
mód gomb jelzőfényének világítania kell
(folyamatosan, nem villogva), a jobb
oldalkefe gomb jelzőfényének és a bal
oldalkefe jelzőfényének pedig lassan
villognia kell, jelezve, hogy a gép supervisor
módban van.

3. Tartsa továbbra is lenyomva az Eco mód
gombot, a kulcsos kapcsolót pedig ON
(BE) állásban, amíg mind a jobb oldalkefe
gomb jelzőfénye és a bal oldalkefe gomb
jelzőfénye gyorsan villogni kezd.
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SUPERVISOR KEZELŐSZERVEK
A GÉP SEBESSÉGÉNEK
MEGVÁLTOZTATÁSA

4. Nyomja meg a bal oldalkefe gombot a
sebesség csökkentéséhez.

1. Lépjen be supervisor módba. Lásd
BELÉPÉS SUPERVISOR ÜZEMMÓDBA.
2. Nézze meg az akkumulátor lemerülését
mutató jelzőfényeket. A gép jelenlegi
sebességét az akkumulátor lemerülését
mutató jelzőn villogó jelzőfény(ek) jelzi(k).

Nyomja meg a jobb oldalkefe gombot a
sebesség növeléséhez.

Villogó jelzőfények
száma

Sebesség (mérföld
per óra, MPH)

1 jelzőfény

1 MPH

2 jelzőfény

2 MPH

3 jelzőfény

3 MPH

4 jelzőfény

4 MPH

5 jelzőfény

5,5 MPH

3. Nyomja meg az Eco mód gombot a
maximális söprési sebesség beállítása (az
akkumulátor jelzőfénye(k) lassan villog(nak))
és a maximális szállítási sebesség beállítása
(az akkumulátor jelzőfénye(k) gyorsan
villog(nak)) közötti váltáshoz.
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5. Nyomja meg az Eco mód gombot az
új sebességbeállítások mentéséhez. A
változtatások nem kerülnek mentésre, amíg
az Eco mód gombot meg nem nyomja.
6. A supervisor vezérlési módból történő
kilépéshez fordítsa OFF (KI) állásba a
kulcsos kapcsolót.

83

SUPERVISOR KEZELŐSZERVEK

84

S16 9045339 (11-2020)

