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ĮŽANGA
Šis vadovas pateikiamas su kiekvienu nauju modeliu. Jame išdėstyti būtini mašinos eksploatavimo ir techninės priežiūros nurodymai.

Prieš pradėdami darbą arba techninę priežiūrą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją,
 kad suprastumėte mašinos veikimo principus.

Ši mašina veiks puikiai. Tačiau mažiausiomis sąnaudomis geriausius rezultatus pasieksite, jei:
• mašina bus eksploatuojama tinkamai prižiūrint;
• reguliariai prižiūrėsite mašiną pagal pateiktas jos techninės priežiūros instrukcijas;
• mašinai prižiūrėti naudosite gamintojo tiekiamas ar lygiavertes dalis.
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APLINKĄ

Išmeskite pakuotę, panaudotus 
komponentus, pvz., 
akumuliatorius, ir skysčius 
aplinkai nepavojingu būdu
 pagal vietos atliekų tvarkymo 
reikalavimus.

 Niekada nepamirškite, kad atliekas būtina 
rūšiuoti.

NUMATYTOJI PASKIRTIS

S16 – tai pramoninė mašina, skirta šluoti šiurkščius ir lygius kietus paviršius (betono, plytelių, akmens, sintetinės dangos ir pan.) ir kiliminę 
dangą (komercinės klasės nailono, poliesterio ir (arba) vilnos). Įprastos naudojimo vietos: mokyklos, biurai, salės, oro uostai, sandėliai, 
gamybinės patalpos ir prekybos centrai. Nenaudokite šios mašinos ant grunto, žolės arba gyvenamųjų patalpų kiliminės dangos. Ši mašina 
skirta naudoti viduje ir lauke. Ši mašina neskirta naudoti viešuose keliuose. Nenaudokite šios mašinos kitaip, nei aprašyta operatoriaus vadove.
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS – SAU-

GOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

Šiame žinyne pagal toliau aprašytas reikšmes 
naudojamos šios atsargumo priemonės:

ĮSPĖJIMAS. Įspėja apie pavojingus ar 
nesaugius veiksmus, kurie gali sukelti 
sunkų žmogaus sužeidimą ar mirtį.

PERSPĖJIMAS Įspėja apie nesaugius 
veiksmus, kurie gali sukelti nedidelį ar 
vidutinį sužalojimą.

BŪKITE SAUGŪS! Nurodo veiksmus, 
kurių reikia laikytis, kad įrenginys 
saugiai veiktų.

Ši informacija įspėja apie operatoriui galimai 
pavojingas būkles. Įsidėmėkite, kada šių sąlygų 
tikėtis. Suraskite visus mašinoje įtaisytus saugos 
prietaisus. Nedelsdami praneškite apie mašinos 
gedimą ar triktį.

ĮSPĖJIMAS. Švino rūgšties 
akumuliatoriai išskiria vandenilio 
dujas. Gali kilti sprogimas ar gaisras. 
Saugotis kibirkščių ar atviros ugnies. 
Įkraunant laikyti atvirus dangčius.

ĮSPĖJIMAS. Degios medžiagos 
arba reaktyvieji metalai gali sukelti 
sprogimą arba gaisrą. Negalima jų 
valyti.

ĮSPĖJIMAS. Pakeltas surinktuvas 
gali nukristi. Užfi ksuokite surinktuvo 
atraminį strypą.

ĮSPĖJIMAS. Kėlimo svirties 
suspaudimo taškas. Laikykitės saugiu 
atstumu nuo kėlimo svirčių.

ĮSPĖJIMAS. Sunkus objektas. 
Netinkamai keliant galima susižaloti. 
Naudokite kėlimo įrangą.

ĮSPĖJIMAS. Elektros pavojus.

– Prieš atlikdami mašinos techninę 
priežiūrą, atjunkite akumuliatoriaus 
kabelius ir įkroviklio kištuką.

– Nekraukite akumuliatorių 
naudodami sugadintą maitinimo laidą. 
Nemodifi kuokite kištuko.

Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą arba 
nutrūkusį elektros laidą turi pakeisti tik 
gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba 
lygiavertės kvalifi kacijos asmuo.

Šioje mašinoje gali būti naudojama technologija, 
kuri palaiko ryšį mobiliuoju tinklu. Jei mašina bus 
eksploatuojama vietose, kuriose dėl su įrangos 
trikdžiais susijusių priežasčių draudžiama 
naudotis mobiliuoju telefonu, susisiekite su 
„Tennant“ atstovu ir paprašykite informacijos, 
kaip išjungti mobiliojo ryšio funkciją.

BŪKITE SAUGŪS! 

1. Neeksploatuokite mašinos toliau išvardytais 
atvejais.

 - Jei nebuvote išmokyti ir įgalioti.
 - Jei neperskaitėte ir nesupratote 

operatoriaus žinyno.
 - Jei esate paveikti alkoholio arba narkotinių 

medžiagų (vaistų).
 - Kol naudojatės mobiliuoju telefonu arba 

kitokiais elektroniniais įrenginiais.
 - Jei protiškai ir fi ziškai nepajėgiate 

vadovautis mašinos instrukcijomis.
 - Kai išjungtas stabdys.
 - Be įdėtų fi ltrų arba jiems užsikimšus.
 - Dulkėtoje aplinkoje, kai siurbiamasis 

ventiliatorius neįjungtas.
 - Jei mašina netinkamos eksploatavimo 

būklės.
 - Vietose, kuriose yra degių garų ar skysčių 

arba lengvai užsidegančių dulkių.
 - Vietose, kuriose per tamsu saugiai 

valdyti mašiną, nebent įjungti darbiniai ar 
priekiniai žibintai.

 - Vietose, kur iš viršaus gali nukristi daiktai, 
nebent būtų įrengtas apsauginis stogelis.

2. Prieš paleisdami mašiną:
 - Patikrinkite, ar mašinos apačioje nėra 

nuotėkių.
 - Įsitikinkite, kad visi saugos įtaisai yra 

vietoje ir tinkamai veikia.
 - Patikrinkite, ar gerai veikia stabdžiai ir 

vairas.
 - Sureguliuokite sėdynę ir prisisekite saugos 

diržą (jei yra).

3. Naudodami mašiną:
 - Naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame 

žinyne.
 - Norėdami sustabdyti mašiną naudokite 

stabdžius.
 - Nerinkite degančių arba rūkstančių 

šiukšlių, tokių kaip cigaretės, degtukai ar 
įkaitę pelenai.

 - Lėtai važiuokite nuolaidžiais ir slidžiais 
paviršiais.

 - Nešluokite važiuodami statesniais 
kaip 14,1 % / 8° šlaitais. Nevažiuokite 
statesniais kaip 21,3 % / 12° šlaitais.

 - Sukdami sumažinkite greitį.
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- Kai mašina juda, pasirūpinkite, kad jokia 

kūno dalis neišsikištų iš operatoriaus 
kabinos.

- Dirbdami su mašina visuomet žinokite, kas 
vyksta aplinkui.

- Būkite atidūs važiuodami atbuline eiga.
- Kai surinktuvas pakeltas (aukštojo 

išvertimo konfi gūracija), važiuokite ypač 
atsargiai.

- Prieš pakeldami surinktuvą įsitikinkite, 
kad jam yra pakankamai vietos (aukštojo 
išvertimo konfi gūracija).

- Nekelkite surinktuvo, kol mašina stovi ant 
šlaito (aukštojo išvertimo konfi gūracija).

- Tuštindami surinktuvą būkite ypač 
atsargūs. Surinktuvo keliamoji galia iki 
91 kg (200 sv.). Netinkamai keldami 
sunkius objektus galite pasitempti nugarą 
arba kitaip susižaloti (žemojo išvertimo 
konfi gūracija).

- Neprileiskite prie mašinos vaikų ir pašalinių 
asmenų.

- Ant jokios mašinos dalies nevežkite 
keleivių.

- Visada laikykitės saugos ir eismo taisyklių.
- Nedelsdami praneškite apie mašinos 

gedimą ar triktį.

4. Prieš palikdami mašiną ar atlikdami jos 
techninę priežiūrą:
- Sustabdykite ją ant lygaus paviršiaus.
- Išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

5. Atlikdami mašinos techninės priežiūros 
darbus:
- Visi darbai turi būti atliekami esant 

gana ryškiam apšvietimui ir aiškiam 
matomumui.

- Patalpa, kurioje dirbate, turi būti gerai 
vėdinama.

- Saugokitės judančių dalių. Nedėvėkite 
laisvų drabužių, papuošalų ir suriškite 
ilgus plaukus.

- Užblokuokite mašinos ratus prieš ją 
pakeldami.

- Kelkite mašiną tik už nustatytų vietų. 
Paremkite mašiną keliamosiomis 
atramomis.

- Naudokite keltuvą ar domkratą, išlaikantį 
mašinos svorį.

- Nestumkite ir nevilkite mašinos, jei 
operatorius nesėdi sėdynėje ir nevaldo 
mašinos.

- Nestumkite arba netempkite mašinos 
nuokalnėje, kai stabdys yra išjungtas.

- Norėdami rasti suslėgto hidraulinio skysčio 
nuotėkio vietą, naudokite kartono lapą.

- Nepurkškite ir neplaukite mašinos žarna 
šalia elektrinių dalių.

- Prieš dirbdami su mašina, atjunkite 
akumuliatorių nuo įkroviklio.

- Norėdami išjungti, netraukite už 
akumuliatoriaus įkroviklio laido. Suimkite 
kištuką prie lizdo ir traukite.

- Nenaudokite nesuderinamų 
akumuliatoriaus įkroviklių, nes taip galima 
pažeisti akumuliatorių ir sukelti gaisrą.

- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas 
maitinimo laidas.

- Kol įkroviklis veikia, nebandykite atjungti 
išorinio įkroviklio nuolatinės srovės 
laido nuo mašinos lizdo. Gali pradėti 
kibirkščiuoti. Jei įkrovimą norite nutraukti 
kraunant, pirmiausia atjunkite kintamosios 
srovės laidą.

- Venkite sąlyčio su akumuliatoriaus 
rūgštimi.

- Saugokite akumuliatorių nuo metalinių 
daiktų.

- Naudokite nelaidų akumuliatoriaus 
išėmimo įrenginį.

- Akumuliatoriui pakelti naudokite keltuvą 
arba atitinkamą kėlimo įrankį.

- Akumuliatorių turėtų įtaisyti tai daryti 
išmokyti darbuotojai.

- Laikykitės vietos saugos nurodymų, 
taikomų išimant akumuliatorių.

- Visus remonto darbus turi atlikti išmokytas 
techninės priežiūros mechanikas.

- Nekeiskite originalios mašinos 
konstrukcijos.

- Naudokite „Tennant“ tiekiamas ar 
lygiavertes pakaitines dalis.

- Dėvėkite reikiamas ir šiame žinyne 
rekomenduojamas asmenines apsaugos 
priemones.

Saugos sumetimais: dėvėkite klausos 
apsaugos priemones.

Saugos sumetimais: mūvėkite 
apsaugines pirštines.

Saugos sumetimais: dėvėkite 
apsauginius akinius.

Saugos sumetimais: dėvėkite 
apsauginę kaukę nuo dulkių.
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6. Kraudami mašiną į sunkvežimį arba priekabą 

ir iškraudami iš jų:
 - Vežkite tik tokiu sunkvežimiu ar priekaba, 

kurie išlaikys mašinos svorį.
 - Prieš kraudami mašiną ištuštinkite šiukšlių 

surinktuvą.
 - Nevažiuokite slidžiais šlaitais.
 - Važiuodami šlaitais būkite atidūs.
 - Nevykdykite pakrovimo / iškrovimo ant 

statesnių kaip 21,3 % / 12° šlaitų.
 - Išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.
 - Užblokuokite mašinos ratus.
 - Pririškite mašiną prie sunkvežimio ar 

priekabos.



7S16  9045344  (11-2020)

 SAUGA  
Nurodytose vietose ant mašinos pritvirtintos 
toliau išvardytos saugos etiketės. Pakeiskite 
sugadintas arba trūkstamas etiketes.

ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ. 
„Lift pinch point“ (prispaudimo 
vieta keliant). Laikykitės saugiu 
atstumu nuo kėlimo svirčių.

Yra ant galinės abiejų 
kėlimo strėlių pusės 
(tik aukštojo išvertimo 
mašinos).

1251176

ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ „Pakeltas surinktuvas gali 
nukristi“. Užfi ksuokite surinktuvo atraminį strypą.

Yra ant šoninės abiejų kėlimo strėlių pusės (tik 
aukštojo išvertimo mašinos).

ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ. 
„Spinning brush“ 
(besisukantis šepetys). 
Nekiškite rankų.“

Yra ant šoninio 
šepečio plokštelės (-ių) 
(tik mašinose su 
pasirenkamuoju šoniniu 
šepečiu).

SAUGOS ETIKETĖ „Tik įgaliotam 
techninės priežiūros mechanikui“.

Yra ant elektronikos skyriaus dangčio (už 
operatoriaus sėdynės užvalkalo).

1205722
1225590
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Yra ant elektros skydelio.

SAUGOS ETIKETĖ „Tik įgaliotam 
techninės priežiūros mechanikui“.

1205722

SAUGOS ETIKETĖ 
„Prieš pradėdami 
naudoti mašiną atidžiai 
perskaitykite žinyną.“

Yra ant elektros 
skydelio.

1206682

ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ 
„Akumuliatoriai skleidžia 
vandenilio dujas“. Gali kilti 
sprogimas ar gaisras. Saugoti 
nuo kibirkščių ir atviros 
ugnies. Įkraunant laikyti atvirus 
dangčius.

Yra ant sėdynės 
užvalkalo plokštelės.

1204748

ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ „Elektros pavojus. Neįkraukite 
akumuliatoriaus naudodami pažeistą laidą.

Yra ant sėdynės užvalkalo plokštelės.

1205563
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ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ. „Brush throws debris“ 
(šepetys svaido šiukšles). Prieš pakeldami 
surinktuvą išjunkite variklį.

Yra ant piltuvo galinės pusės (tik žemojo išvertimo 
mašinos).

1254722
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 MAŠINOS ELEMENTAI

A

B

C

D E F

I

K

L

N

M

P

O

G H

J

A.  Surinktuvas
B. Surinktuvo rankena (tik žemojo išvertimo 

mašinos).
C. Dešinysis gaubtas
D. Atbulinės eigos garsinis signalas / 

mirksintis švyturėlis (pasirenkamasis)
E. Operatoriaus sėdynė
F. Vairas
G. Dešinysis valdymo pultas
H. Kairysis valdymo pultas

I. Kairysis šoninis šepetys (pasirenkamoji 
įranga)

J. Dešinysis šoninis šepetys (pasirenkamoji 
įranga)

K. Surinktuvo atrama (tik aukštojo išvertimo 
konfi gūracija)

L. Surinktuvo fi ltras
M. Kairysis gaubtas
N. Pagrindinio šepečio prieigos durelės
O. Pagrindinis šlavimo šepetys
P. Valdymo pedalai
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 VALDYMO PULTAI

A

C D

G

H

F

B

E

I

J
K L

N

O

P
Q

R

S

PS

M

U

A.  Raktinis jungiklis
B.  Krypties jungiklis
C.  Avarinio išjungimo mygtukas
D. Rankinio siurblio jungiklis (pasirenkamoji 

įranga)
E. Surinktuvo pakėlimo / nuleidimo jungiklis 

(tik aukštojo išvertimo)
F. Surinktuvo ištraukimo jungiklis (tik 

aukštojo išvertimo)
G.  Darbinių žibintų / pavojaus švyturėlio 

jungiklis (pasirinktis)
H. Trukmės skaitiklis
I. Akumuliatoriaus indikatoriai
J. Pagrindinio šepečio prispaudimo 

indikatoriai
K. Pagrindinio šepečio prispaudimo 

mygtukas

L. Siurbiamojo ventiliatoriaus mygtukas
M. Siurblio ventiliatoriaus indikatoriai (už 

vairo)
N. „1-Step“ (vieno žingsnio) mygtukas
O. ECO mygtukas
P. Garso signalo mygtukas
Q. Filtro kratytuvo mygtukas
R. Dešiniojo šlavimo šepečio mygtukas
S. Kairiojo šlavimo šepečio mygtukas 

(pasirenkamoji įranga)
T. Surinktuvo saugos mygtukas (tik aukštojo 

išvertimo)
U. Indikatoriai (nusidėvėjęs šepetys, 

žemas „Smart-Fill ABW“ (automatinio 
akumuliatoriaus papildymo) bako lygis 
(pasirenkamoji įranga), užsikimšęs HEPA 
fi ltras (pasirenkamoji įranga), triktis)
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 VALDYMO PEDALAI

A

C

B

A. Stabdžio pedalas
B. Greičio pedalas
C. Didelių šiukšlių gaudyklės pedalas
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 SIMBOLIŲ APIBRĖŽTYS

Šiais simboliais pažymėti mašinos valdikliai, 
rodmenys ir funkcijos.

Įjungta Išjungta

Trikčių ir įspėjimų indikatorius Garso signalas

Nusidėvėjęs pagrindinis šepetys
„Smart-Fill ABW“ (automatinis 
akumuliatoriaus papildymas) 
(pasirenkamoji įranga)

HEPA (didelio veiksmingumo dalelių 
fi ltras) ECO (ekonominis režimas)

„1-Step“ Avarinis išjungimas

Darbiniai žibintai / pavojaus švyturėlis Filtro kratytuvas

Kairysis šoninis šepetys (pasirenkamoji 
įranga) Pavojaus švyturėlis

Dešinysis šoninis šepetys Jungtuvas

Siurbiamasis ventiliatorius Kėlimo vieta

Surinktuvo pakėlimas Akumuliatoriaus įkrovimas

Surinktuvo nuleidimas Rankinis siurblys (pasirinktis)

Surinktuvo ištraukimas Surinktuvo apsauga

Surinktuvo įtraukimas Pirmyn / atgal
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 AKUMULIATORIŲ MONTAVIMAS

SKYSTOJO ELEKTROLITO / SANDARIEJI 
ŠVINO-RŪGŠTIES AKUMULIATORIAI

ĮSPĖJIMAS. Gaisro arba sprogimo 
pavojus. Akumuliatoriai išskiria 
vandenilio dujas. Saugoti nuo 
kibirkščių ar atviros ugnies. Įkraunant 
akumuliatorių jo skyrių laikyti 
atidarytą.

BŪKITE SAUGŪS! Atlikdami mašinos 
techninės priežiūros darbus: Saugokite 
akumuliatorių nuo metalinių daiktų. 
Naudokite nelaidų akumuliatoriaus 
išėmimo įrenginį. Akumuliatoriui pakelti 
naudokite keltuvą arba atitinkamą kėlimo 
įrankį. Akumuliatorių turėtų įtaisyti tai 
daryti išmokyti darbuotojai. Laikykitės 
vietos saugos nurodymų, taikomų išimant 
akumuliatorių.

AKUMULIATORIAUS SPECIFIKACIJOS

Šeši 6 V ciklo švino rūgšties akumuliatoriai.

Akumuliatoriaus maksimalūs matmenys: Plotis 
731 mm (28,8 col.) 
x ilgis 506 mm (19,9 col.) x aukštis 395 mm 
(15,6 col.)

1. Pastatykite mašiną ant horizontalaus 
paviršiaus ir ištraukite raktelį.

2. Atidarykite akumuliatoriaus skyriaus dangtį ir 
įstatykite atramą.

3. Nuimkite laikiklį nuo galinės akumuliatorių 
skyriaus dalies.

4. Pasitelkę deramą pagalbą, atsargiai sudėkite 
akumuliatorius į akumuliatorių skyriaus 
dėklą ir išdėstykite akumuliatorių polius, 
kaip parodyta. Jei norite įdėti mažesnį 
akumuliatorių, ties akumuliatoriaus kraštu 
įstatykite putplasinius tarpiklius, kaip 
parodyta.

5. Naudodami pateiktus akumuliatoriaus 
gnybtų dangtelius, prijunkite laidus prie 
akumuliatoriaus gnybtų: RAUDONĄ 
PRIE TEIGIAMOJO (+), O JUODĄ PRIE 
NEIGIAMOJO (-).

SVARBU! Prieš įkraudami įsitikinkite, 
kad kroviklio nuostatos yra tinkamos 
akumuliatoriaus tipui.

6. Vėl pritvirtinkite laikiklį prie galinės 
akumuliatorių skyriaus dalies.
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 VALDIKLIŲ NAUDOJIMAS

   AKUMULIATORIAUS ĮKROVOS 
INDIKATORIUS

Akumuliatoriaus iškrovos indikatorius mašinai 
veikiant rodo akumuliatorių įkrovos lygį.

Įkrovus akumuliatorius švies visi penki 
indikatoriai. Akumuliatorius įkraukite, kai švies tik 
vienas indikatorius. Neleiskite akumuliatoriams 
išsikrauti žemiau 20 % lygio (paskutinysis 
indikatorius).

PASTABA. Pirmą kartą įjungus mašinos 
maitinimą akumuliatoriaus išsieikvojimo 
indikatoriaus rodmenys gali būti netikslūs. Prieš 
tikrindami akumuliatorių įkrovos lygį keletą 
minučių palaikykite mašiną veikiančią.

   NUSIDĖVĖJUSIO ŠEPEČIO INDIKATORIUS

Nusidėvėjusio šepečio indikatorius pradės 
mirksėti, kai pagrindinio šepečio variklis aptiks 
pagrindinio šepečio nusidėvėjimą. Jei norite 
geriausių rezultatų, pagrindinį šepetį pakeiskite iš 
karto, kai pradės mirksėti nusidėvėjusio šepečio 
indikatorius. Jeigu pagrindinio šlavimo šepečio 
nepakeisite, nusidėvėjusio šepečio indikatorius 
nustos mirksėjęs ir švies ištisai, o šlavimo 
kokybė toliau prastės. Nurodymus, kaip pakeisti 
pagrindinį šlavimo šepetį, rasite TECHNINĖS 
PRIEŽIŪROS skyriaus poskyryje PAGRINDINIO 
ŠLAVIMO ŠEPEČIO KEITIMAS.

   „SMART-FILL ABW“ AUTOMATINIS 
AKUMULIATORIAUS PAPILDYMAS 
(PASIRENKAMOJI ĮRANGA)

„Smart-Fill ABW“ indikatorius įsijungs, kai 
akumuliatorių papildymo rezervuare liks 
nepakankamas vandens kiekis. Jei indikatoriui 
įsijungus mašiną toliau eksploatuosite daugiau 
nei 10 valandų, išsijungs visos šlavimo 
funkcijos. Nurodymus, kaip pripildyti rezervuarą, 
rasite TECHNINĖS PRIEŽIŪROS skyriaus 
poskyryje AUTOMATINIO AKUMULIATORIAUS 
PAPILDYMO VANDENIU SISTEMA.
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   HEPA  INDIKATORIUS (TIK MAŠINOMS SU 
HEPA FILTRU, PASIRENKAMOJI �RANGA)

HEPA indikatorius įsijungs, kai užsikimš HEPA 
fi ltras, dėl ko pro jį nebegalės praeiti oras ir 
jį reikės pakeisti. Pastebėję įsijungusį HEPA 
indikatorių, HEPA fi ltrą pakeiskite kuo anksčiau. 
Nurodymus, kaip pakeisti HEPA fi ltrą, rasite 
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS skyriaus poskyryje 
SURINKTUVO DULKIŲ FILTRO IŠĖMIMAS / 
PAKEITIMAS.

   TRIKČIŲ INDIKATORIUS

Trikčių indikatorius įsijungs sistemai aptikus 
triktį. Papildomą informaciją apie trikčių kodus 
rasite skyriuje TRIKČIŲ IR ĮSPĖJIMŲ KODAI 
BEI INDIKATORIAI

  LAIKMATIS

Trukmės skaitikliu fi ksuojamas mašinos darbo 
valandų skaičius. Šią informaciją naudokite 
nustatydami mašinos techninės priežiūros 
intervalus.

   „1-STEP“ MYGTUKAS

Jei norite įjungti visas pasirinktas šlavimo 
funkcijas, paspauskite „1-STEP“ mygtuką. Kol 
nepaspausite „1-STEP“ mygtuko, indikatoriai 
virš visų pasirinktų šlavimo funkcijų švies, tačiau 
funkcijos bus laukimo režime. Baigę darbus 
dar kartą paspauskite „1-STEP“ mygtuką, kad 
išjungtumėte visas šlavimo funkcijas.

Indikatorius įsijungs, kai paspausite „1-STEP“ 
mygtuką.
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   RINKTUVO SAUGOS MYGTUKAS

Kiekvieną kartą keldami arba nuleisdami 
surinktuvą turite laikyti paspaustą surinktuvo 
saugos mygtuką. Surinktuvo pakėlimo / 
nuleidimo jungiklis neveiks, jeigu nepaspausite 
surinktuvo saugos mygtuko. Jeigu keldami arba 
nuleisdami surinktuvą saugos mygtuką atleisite, 
surinktuvas sustos.

   SIURBIAMOJO VENTILIATORIAUS 
MYGTUKAS

Įjunkite siurblio ventiliatorių. Paspauskite šlavimo 
siurbiamojo ventiliatoriaus mygtuką. Įsijungs 
apatinis indikatorius.

Nustatykite didžiausią siurblio ventiliatoriaus 
parinktį. Dar kartą paspauskite siurblio 
ventiliatoriaus mygtuką. Įsijungs viršutinis ir 
apatinis indikatoriai.

Išjunkite siurblio ventiliatorių. Paspauskite 
šlavimo siurbiamojo ventiliatoriaus mygtuką. 
Išsijungs abu indikatoriai.

   KAIRIOJO IR DEŠINIOJO ŠONINIŲ ŠEPEČIŲ 
MYGTUKAI

Įjunkite kairįjį šoninį šepetį (pasirenkamoji 
įranga). Paspauskite    kairiojo šoninio šepečio 
mygtuką. Įsižiebs indikatoriaus lemputė.

Išjunkite dešinįjį šoninį šepetį. Paspauskite 
   dešiniojo šoninio šepečio mygtuką. Indikatoriaus 
lemputė užges.

Įjunkite dešinįjį šoninį šepetį. Paspauskite 
kairiojo šoninio šepečio mygtuką. Įsižiebs 
indikatoriaus lemputė.

Išjunkite kairįjį šoninį šepetį. Paspauskite kairiojo 
šoninio šepečio mygtuką. Indikatoriaus lemputė 
užges.

PASTABA. Šoninis (-iai) šepetys (-čiai) veikti be 
pagrindinio šepečio negali. Paspaudę „1-Step“ 
mygtuką, kartu su šoniniu (-iais) šepečiu (-iais) 
įjungsite ir pagrindinį šepetį.
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   „ECO“ REŽIMO MYGTUKAS

Jeigu norite, kad mašina veiktų ilgiau, 
naudokitės „Eco“ režimu. Naudodamiesi „Eco“ 
režimu naudosite mažesnę įvairių mašinos 
variklių įtampą, mašina veiks ilgiau ir sumažės 
jos skleidžiamas triukšmas.

Įjunkite „Eco“ režimą. Paspauskite „Eco“ 
režimo mygtuką, kad įjungtumėte „Eco“ 
režimą (mažiausios ventiliatoriaus greičio ir 
šepečio prispaudimo parinktys). Įsijungs „Eco“ 
indikatorius.

Išjunkite „Eco“ režimą. Jei norite sugrąžinti 
ankstesnes mašinos parinktis, paspauskite „Eco“ 
režimo mygtuką. Indikatoriaus lemputė užges.

PASTABA. Siurblio ventiliatorių galite išjungti 
mašinai veikiant „Eco“ režimu, tačiau jei 
pakeisite šepečio prispaudimą, „Eco“ režimas 
išsijungs.

   FILTRO KRATYTUVO MYGTUKAS

Paspauskite fi ltro kratytuvo mygtuką. Kratytuvas 
veiks maždaug 30 sekundžių. 

Kai fi ltro kratytuvas veikia, fi ltro kratytuvo 
mygtuko lemputė įsižiebusi. Jeigu norite išjungti 
fi ltro kratytuvą, dar kartą paspauskite fi ltro 
kratytuvo mygtuką.

PASTABA. Jeigu mašinai veikiant užsikimštų 
surinktuvo fi ltras, pradės lėtai mirksėti fi ltro 
kratytuvo indikatorius ir fi ltrą reikės pakratyti.

PASTABA. Jeigu mašina nepertraukiamai veiks 
30 minučių ar ilgiau, kiekvieną kartą paspaudę 
„1-Step“ mygtuką šlavimo sistemoms išjungti, 
automatiškai įjungsite fi ltro kratytuvą.

PASTABA. Filtro kratytuvas neveikia, kai 
surinktuvas yra pakeltas. Tam, kad fi ltro 
kratytuvas įsijungtų, visiškai nuleiskite 
surinktuvą.
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   AVARINIO IŠJUNGIMO MYGTUKAS 

Avarinio išjungimo mygtuku mašina nedelsiant 
išjungiama.

PASTABA. Jeigu mašiną pastatysite nuokalnėje, 
vairą reikės pilnai pasukti į dešinę arba į kairę.

Mašinos išjungimas: Paspauskite avarinio 
išjungimo mygtuką.

Mašinos įjungimas: Pasukite avarinio išjungimo 
mygtuką į dešinę, kad atleistumėte jį. Paleidimo 
raktelį pasukite į išjungimo padėtį „OFF“, tada 
pasukite iki galo pagal laikrodžio rodyklę ir 
atleiskite nustatę į įjungimo padėtį „ON“.

Šį mygtuką naudokite tik avariniu atveju. Jis 
neskirtas įprastai išjungti mašiną.

   KRYPTIES JUNGIKLIS

Norėdami pasirinkti važiavimą pirmyn arba atgal, 
naudokite krypties jungiklį. Kad mašina imtų 
važiuoti, paspauskite greičio pedalą.

PASTABA. Jeigu krypties jungikliu pasirinksite 
atbulinę važiavimo kryptį, įsijungs garsinis 
signalas.

PASTABA. Tik mašinoms, kuriose įrengtas 
papildomas mirksintis švyturėlis ar atbulinės 
eigos garsinis signalas: Papildomas atbulinės 
eigos švyturėlis ir garsinis signalas veiks tik 
mašinai važiuojant atbulomis.

   DARBINIŲ ŽIBINTŲ / PAVOJAUS 
ŠVYTURĖLIO JUNGIKLIS 
(pasirenkamasis)

Darbinių žibintų ir pavojaus švyturėlio įjungimas: 
Paspauskite darbinių žibintų / pavojaus 
švyturėlio jungiklio viršutinę dalį.

Avariniai žibintai įjungti: Nustatykite darbinių 
žibintų / pavojaus švyturėlio jungiklį į vidurinę 
padėtį.

Visų žibintų išjungimas: Paspauskite darbinių 
žibintų / pavojaus švyturėlio jungiklio apatinę 
dalį.
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   GREIČIO PEDALAS

Kad mašina imtų važiuoti, paspauskite greičio 
pedalą.

   STABDŽIO PEDALAS

Paspauskite stabdžio pedalą, kad 
sustabdytumėte mašiną.

PASTABA. Jeigu mašiną pastatysite nuokalnėje, 
vairą reikės pilnai pasukti į dešinę arba į kairę.

   DIDELIŲ ŠIUKŠLIŲ GAUDYKLĖS PEDALAS

Paspaudę didelių šiukšlių gaudyklės pedalą 
atidarysite pagrindinio šlavimo šepečio priekyje 
esančią gaudyklę.

Atidarymas: Paspauskite šį pedalą, jei šluojate 
stambesnes šiukšles. Atsidarys pagrindinio 
šlavimo šepečio priekyje esanti gaudyklė.

Uždarymas: Atleiskite pedalą ir gaudyklė 
užsidarys, o surinktos stambesnės šiukšlės 
pateks į surinktuvą.

  OPERATORIAUS SĖDYNĖ

Reguliavimo pirmyn ir atgal svirtimi reguliuojama 
sėdynės padėtis.

  SAUGOS DIRŽAI (tik sėdynė „Deluxe“)

BŪKITE SAUGŪS! Prieš įjungdami mašiną, 
pareguliuokite sėdynę ir užsisekite saugos 
diržą.
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  S�DYN�S ATSPARA

Sėdynės atrama laiko sėdynę pakeltą, kad 
galima būtų pasiekti akumuliatorius.

Jei norite įjungti sėdynės laikiklį, visiškai 
pakelkite sėdynę, kad kaištis patektų į apatinį 
sėdynės atramos griovelį.

Taikoma tik mašinoms su „Deluxe“ sėdyne. Jei 
sėdynę norite atrakinti, laikykite į priekį patrauktą 
  operatoriaus sėdynės atleidimo rankenėlę, kad 
galėtumėte sėdynę pakelti.
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 KAIP VEIKIA MAŠINA

„1-STEP“ mygtuku galite iš karto įjungti visas 
šlavimo funkcijas ir pradėti šlavimą.

Kai veikia šlavimo režimas, šoniniai šepečiai 
sušluoja šiukšles į pagrindinio šlavimo šepečio 
taką. Pagrindiniu šepečiu šiukšlės nuo grindų 
sušluojamos į surinktuvą. Siurbimo sistema 
dulkės prasiurbiamos pro fi ltravimo sistemą.

Mašinoje yra pasirenkamoji sausojo šlavimo 
HEPA fi ltravimo sistema, sulaikanti smulkias 
daleles (dulkes).

 INFORMACIJA APIE ŠEPEČIUS

Jei norite pasiekti geriausių rezultatų, kiekvienai 
valymo užduočiai pasirinkite tinkamą šepetį. 
Toliau pateikiame įvairių šepečių paskirties 
informaciją.

PASTABA. Šepečio pasirinkimas priklauso 
nuo nešvarumų kiekio ir pobūdžio. Konkretaus 
patarimo kreipkitės į „Tennant“ atstovą.

„Polypropylene Sand Wedge Main Brush“ – 
rekomenduojamas dideliems smėlio ir panašių 
smulkių dalelių kiekiams rinkti.

„Polypropylene Window Main Brush“ – 
rekomenduojamas lengvoms šiukšlėms rinkti, 
ypač nuo lygių grindų paviršių.

„Polypropylene 6-double row Main Brush“ – 
rekomenduojamas bendriesiems šlavimo 
darbams.

„Polypropylene and Wire 6-double row Main 
Brush“ – rekomenduojamas bendriesiems 
šlavimo darbams ir prie paviršiaus šiek tiek 
prikibusiems nešvarumams rinkti.

„Natural Fiber 8-single row Main Brush“ – 
rekomenduojamas kiliminėms ir dirbtinės žolės 
dangoms.

„Polypropylene Side Brush“ – bendrosios 
paskirties polipropileninis šepetys nestipriai 
prikibusiems nešvarumams rinkti nesubraižant 
blizgių paviršių.
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 EKSPLOATUOJANT MAŠINĄ

Prieš pradėdami šlavimą surinkite didesnes 
šiukšles. Surinkite vielas, virveles, juosteles, 
didelius medienos gabalėlius ir visas kitas 
šiukšles, kurios galėtų įsipainioti ar apsivyti 
aplink šepečius.

Važiuokite kiek įmanoma tiesesne trajektorija. 
Saugokitės, kad neatsitrenktumėte į stulpelius 
ir nenubraižytumėte mašinos šonų. Šlavimo 
keliai turi persidengti kelis centimetrus. Kad 
nepakenktumėte kiliminei dangai, mašinai stovint 
vietoje nesukiokite vairo į šonus.

Mašinai judant stenkitės per staigiai nesukti 
vairo. Mašina labai jautriai reaguoja į vairo 
posūkio judesius. Venkite staigių posūkių, jei 
nėra būtinybės.

Šluodami pagal poreikius reguliuokite mašinos 
greitį ir šepečių prispaudimą. Naudokite 
atitinkamiems paviršiams tinkamas šepečio 
prispaudimo parinktis.

Jei pastebėjote prasto valymo požymių, 
nustokite valyti ir žr. šio vadovo skyrių 
„MAŠINOS TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR 
ŠALINIMAS“.

Po kiekvieno panaudojimo atlikite kasdienės 
priežiūros veiksmus (žr. „MAŠINOS 
PRIEŽIŪRA“).

Ant nuokalnės mašina važiuokite lėtai. Jei 
nuokalne važiuojate žemyn, mašiną valdykite 
stabdžio pedalu. Jei reikia šluoti nuožulnų 
paviršių, mašina važiuoti juo patariama aukštyn, 
o ne žemyn.

PASTABA. Jeigu mašiną pastatysite nuokalnėje, 
vairą reikės pilnai pasukti į dešinę arba į kairę.

BŪKITE SAUGŪS! Nuožulniais ir slidžiais 
paviršiais su mašina judėkite iš lėto.

Nedirbkite mašina vietose, kur aplinkos 
temperatūra yra aukštesnė kaip 43 °C (110 °F). 
Nenaudokite šlavimo funkcijos, jei aplinkos 
temperatūra žemesnė nei 0 °C.

BŪKITE SAUGŪS! Nešluokite statesniuose 
kaip 14,1 % / 8° šlaituose. Nevažiuokite 
statesniais kaip 21,3 % / 12° šlaitais.

  KONTROLINIS PASIRUOŠIMO DARBUI 
SĄRAŠAS

Prieš pradėdami darbą su mašina atlikite šiuos 
paruošiamuosius veiksmus:

  Patikrinkite ar neteka skysčiai (tik mašinoms 
su akumuliatoriaus papildymo sistema ir 
(arba) aukštojo išvertimo konfi gūracija).

  Patikrinkite hidraulinio skysčio lygį (tik 
aukštojo išvertimo konfi gūracija).

  Patikrinkite surinktuvo dulkių fi ltro ir tarpiklių 
būklę.

  Išvalykite surinktuvą ir šiukšlių tinklelį.

  Patikrinkite ar nepažeistos ir 
nesusidėvėjusios visos pagrindinio šepečio 
uždangos.

  Patikrinkite ar nesusidėvėjęs ir nepažeistas 
pagrindinis šepetys. Pašalinkite 
pagrindiniame šepetyje įsivėlusias vielas, 
virveles ir pan.

  Patikrinkite ar nesusidėvėję ir nepažeisti 
šoniniai šepečiai. Pašalinkite šoniniuose 
šepečiuose įsivėlusias vielas, virveles ir pan.

  Tik mašinose su šoninio šepečio 
uždangomis. Patikrinkite ar nesusidėvėjusios 
ir nepažeistos visos šoninių šepečių 
uždangos.

  Patikrinkite ar nepažeistos ir 
nesusidėvėjusios rinktuvo uždangos ir 
tarpinės.

  Patikrinkite, ar švarus siurbiamojo 
ventiliatoriaus įleidimo fi ltras.

  Patikrinkite priekinius, apsauginius žibintus ir 
atbulinės eigos signalą (jei yra).

  Patikrinkite, ar tinkamai veikia stabdžiai ir 
vairas.

  Patikrinkite, ar nepažeistos padangos.

  Patikrinkite techninės priežiūros žurnalą ir 
įvertinkite priežiūros reikmes.
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 MAŠINOS ĮJUNGIMAS

BŪKITE SAUGŪS! Prieš įjungdami mašiną, 
pareguliuokite sėdynę ir užsisekite saugos 
diržą (jeigu yra).

1. Atsisėskite ant operatoriaus sėdynės.

2. Pasukite raktinį jungiklį į ĮJUNGIMO padėtį.

PASTABA. Jei mašiną ką tik išjungėte, prieš vėl 
įjungdami palaukite bent penkias sekundes, kad 
programinė įranga pilnai įsijungtų iš naujo.

3. Įjunkite žibintus (jei yra).

4. Paspauskite krypties jungiklį ta kryptimi, 
kuria norite važiuoti.

5. Kad mašina imtų važiuoti, paspauskite 
greičio pedalą.

PASTABA. Mašina nepajudės, kol operatorius 
nesėdės jam skirtoje sėdynėje.

 ŠEPEČIO PRISPAUDIMAS 

Įprastomis sąlygomis ir šluojant kiliminę dangą 
pasirinkite minimalią šepečio prispaudimo 
parinktį. Sudėtingesnėmis sąlygomis pasirinkite 
atitinkamai didesnę šepečio prispaudimo 
parinktį. Valymo kokybei įtakos turi judėjimo 
greitis ir grindų paviršiaus būklė. Jei šepečiai 
susidėvėję, gali prireikti padidinti šepečių 
prispaudimą. Įjungiant arba išjungiant mašiną 
grąžinama paskutinė naudota parametro vertė.

  PAGRINDINIO ŠEPEČIO PRISPAUDIMO 
PARINKTIS

Norėdami padidinti arba sumažinti šepečio 
prispaudimo parinktį, paspauskite „1-STEP“ 
mygtuką ir  pagrindinio šepečio prispaudimo 
mygtuką. Šepečio prispaudimo indikatoriaus 
lemputės rodo esamą šepečio prispaudimo 
nuostatą.

PASTABA. Kad nepakenktumėte kiliminei 
dangai, visada naudokite mažiausio tinkamo 
šepečio prispaudimo parinktį.
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 ŠLAVIMAS

BŪKITE SAUGŪS! Nenaudokite mašinos 
neperskaitę ir nesupratę naudotojo žinyno.

1. Pasukite raktinį jungiklį į ĮJUNGIMO padėtį.

2. „Eco“ režimo naudojimas. Norėdami 
naudotis „Eco“ režimu paspauskite „Eco“ 
režimo mygtuką. Įsijungs žemiausios 
šepečio prispaudimo ir siurblio ventiliatoriaus 
parinktys.

3. Paspauskite mygtuką „1-STEP“. Mygtuko 
lemputė įsižiebs. Įsijungs visos numatytosios 
šlavimo funkcijos.

4. Jeigu reikia, įjunkite atitinkamas papildomas 
šlavimo funkcijas.

5. Jeigu reikia, atitinkamai pakeiskite šepečio 
prispaudimo parinktį.

PASTABA. Kad nepakenktumėte kiliminei 
dangai, visada naudokite mažiausio tinkamo 
šepečio prispaudimo parinktį.

6. Perjunkite važiavimo krypties jungiklį į 
priekinės eigos padėtį.

7. Norėdami pradėti šlavimą, paspauskite 
greičio pedalą.

ĮSPĖJIMAS. Degios medžiagos 
arba reaktyvieji metalai gali sukelti 
sprogimą arba gaisrą. Negalima jų 
valyti.

BŪKITE SAUGŪS! Nuožulniais ir slidžiais 
paviršiais su mašina judėkite iš lėto.
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8. Jei norite surinkti didesnes šiukšles, 

paspauskite didelių šiukšlių gaudyklės 
pedalą, kad pakeltumėte gaudyklę.

9. Atleiskite didelių šiukšlių gaudyklės pedalą, 
kad nuleistumėte gaudyklės atvartą ir 
uždarytumėte šiukšles gaudyklės viduje. 
Tada dideles šiukšles galite sušluoti į 
rinktuvą.

10. Baigę šluoti atleiskite judėjimo krypties 
pedalą ir paspauskite stabdžio pedalą, kad 
sustabdytumėte mašiną.

11. Jeigu norite baigti šlavimą, paspauskite 
„1-STEP“ mygtuką. Įsijungs mygtuko 
indikatorius ir neužilgo išsijungs šlavimo 
funkcijos.

PASTABA. Jeigu mašina nepertraukiamai veiks 
30 minučių ar ilgiau, kiekvieną kartą paspaudę 
„1-Step“ mygtuką šlavimo sistemoms išjungti, 
automatiškai įjungsite fi ltro kratytuvą.

PASTABA. Jei veikiant mašinai atsiranda 
trikties arba įspėjimo kodas, sustabdykite 
mašiną ir skaitykite šio vadovo skyrių „TRIKTYS 
IR ĮSPĖJIMAI“, kur nurodytos priežastys ir 
veiksmai, kurių reikia imtis trikčiai arba įspėjimui 
pašalinti.

12. Kiekvienos pamainos pabaigoje arba 
prireikus ištuštinkite šiukšlių rinktuvą. Žr. 
skyrių SURINKTUVO IŠTUŠTINIMAS.

 ŠLAVIMO SUSTABDYMAS

1. Kol mašina vis dar juda, paspauskite 
mygtuką „1-STEP“ ir sustabdykite valymą.

PASTABA. Jeigu mašina nepertraukiamai veiks 
30 minučių ar ilgiau, kiekvieną kartą paspaudę 
„1-Step“ mygtuką šlavimo sistemoms išjungti, 
automatiškai įjungsite fi ltro kratytuvą.

2. Jeigu mašiną norite sustabdyti, atleiskite 
greičio pedaląir paspauskite stabdžio pedalą.

3. Norėdami pašalinti fi ltre susikaupusias 
dulkes ir nešvarumus paspauskite fi ltro 
kratytuvo mygtuką. 

4. Kiekvienos pamainos pabaigoje arba 
prireikus ištuštinkite šiukšlių rinktuvą. Žr. 
skyrių SURINKTUVO IŠTUŠTINIMAS.
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 SURINKTUVO IŠTUŠTINIMAS

  RINKTUVO IŠTUŠTINIMAS (AUKŠTOJO 
IŠVERTIMO MAŠINOS)

1. Nuvairuokite mašiną į šiukšlių surinkimo 
vietą arba prie konteinerio.

2. Paspauskite fi ltro kratytuvo mygtuką. 
Kratytuvas veikia maždaug 30 sekundžių. 
Kai fi ltro kratytuvas veikia, įsižiebia 
indikatoriaus lemputė. Jei reikia sustabdyti 
fi ltro kratytuvą, dar kartą paspauskite fi ltro 
kratytuvo mygtuką.

3. Prieš iškeldami surinktuvą išjunkite visas 
valymo funkcijas.

4. Kai fi ltro kratytuvas išsijungs, palaikykite 
paspaudę rinktuvo saugos mygtuką ir 
viršutinę   rinktuvo pakėlimo ir nuleidimo 
jungiklio dalį, kad pakeltumėte surinktuvą. 
Kai rinktuvas pasieks pageidaujamą padėtį, 
atleiskite mygtuką ir jungiklį. Kai rinktuvą 
iškelsite tiek, kad galima būtų saugiai išversti 
jo turinį, įsijungs rinktuvo ištraukimo jungiklio 
indikatoriai. 

BŪKITE SAUGŪS! Kai eksploatuojate mašiną, 
prieš keldami surinktuvą patikrinkite, ar yra 
pakankamai erdvės šiam veiksmui atlikti. 
Nepakelkite surinktuvo, kai mašina yra ant 
nuokalnės.

PASTABA. Dėmesio! Rinktuvui pakelti iki lubų 
ar kitų objektų turi būti bent 2 220 mm (84 col.) 
atstumas.

5. Atbuline eiga atsargiai privažiuokite mašina 
prie šiukšlių konteinerio. Nustatykite 
surinktuvą virš šiukšlių konteinerio.

6. Palaikykite paspaudę rinktuvo saugos 
mygtuką ir apatinę   rinktuvo pakėlimo ir 
nuleidimo jungiklio dalį, kad nuleistumėte 
rinktuvą į šiukšlių konteinerį dulkėms 
iškratyti.

BŪKITE SAUGŪS! Mašina važiuodami 
atbuline eiga elkitės atsargiai. Atsargiai 
važiuokite, kai surinktuvas pakeltas.

7. Paspauskite ir palaikykite viršutinę   surinktuvo 
pakreipimo jungiklio, kad surinktuvas būtų 
ištuštintas. Išsitraukus rinktuvui ištraukimo 
jungiklio indikatoriai pradės mirksėti.
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8. Paspauskite ir palaikykite apatinę surinktuvo 

pakreipimo jungiklio dalį, kad surinktuvas 
grįžtų į statmeną padėtį.

9. Palaikykite paspaudę rinktuvo saugos 
mygtuką ir viršutinę rinktuvo pakėlimo ir 
nuleidimo jungiklio dalį, kad pakankamai 
pakeltumėte rinktuvą virš šiukšlių 
konteinerio.

10. Lėtai nuvažiuokite nuo šiukšlių surinkimo 
vietos arba konteinerio.

11. Sustabdykite mašiną ir palaikykite paspaustą 
rinktuvo saugos mygtuką ir apatinę rinktuvo 
pakėlimo ir nuleidimo jungiklio dalį, kad 
visiškai nuleistumėte rinktuvą.

PASTABA. Jeigu bandysite nuleisti iki galo 
neįtrauktą rinktuvą, iš pradžių jis įsitrauks ir tik 
tada visiškai nusileis.
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  RINKTUVO IŠTUŠTINIMAS (ŽEMOJO 
IŠVERTIMO MAŠINOS)

1. Nuvairuokite mašiną į šiukšlių surinkimo 
vietą arba prie konteinerio.

2. Norėdami iškratyti fi ltrą paspauskite fi ltro 
kratytuvo mygtuką. Jeigu fi ltro kratytuvą 
norite išjungti, dar kartą paspauskite viršutinę 
fi ltro kratytuvo jungiklio dalį.

3. Išjunkite visas valymo funkcijas.

4. Pasukite raktinį jungiklį į IŠJUNGIMO padėtį.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite 
raktą.

5. Iš rinktuvo rankenos ištraukite abu kaiščius.

6. Pagal poreikį pakeiskite VarioHeight rinktuvo 
rankenos padėtį ir vėl įkiškite abu kaiščius, 
kad rinktuvą užfi ksuotumėte pakeltoje 
padėtyje.

7. Suspauskite abi rinktuvo fi ksatoriaus 
svirteles ir atkabinkite rinktuvo fi ksatoriaus 
kaiščio skląstį. Pakartokite tą patį kitoje 
rinktuvo pusėje.

PASTABA. Jeigu rinktuvas pilnas ir rinktuvą 
reikia pastumti link mašinos, tai galite padaryti 
naudodamiesi rinktuvo rankena.

8. Norėdami ištraukti rinktuvą iš mašinos, 
patraukite už rinktuvo rankenos.
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9. Išstumkite rinktuvą virš šiukšlių konteinerio ir 

pakreipkite, kad ištuštintumėte.

BŪKITE SAUGŪS! Tuštindami rinktuvą būkite 
atsargūs. Surinktuvo keliamoji galia iki 
91 kg (200 sv.). Netinkamai keldami sunkius 
objektus galite pasitempti nugarą arba kitaip 
susižaloti.

10. Tik mašinoms su pasirenkamosiomis 
ištraukiamomis rinktuvo dėžėmis. Iškelkite 
dėžes iš rinktuvo ir ištuštinkite jas. Vėl 
įstatykite dėžes į rinktuvą.

11. Ištuštinę rinktuvą įstumkite jį atgal į mašiną 
taip, kad fi ksatorių skląsčiai užfi ksuotų 
rinktuvą mašinoje.

12. Nuleiskite rinktuvo rankeną į žemiausią 
padėtį.
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 RINKTUVO ATRAMOS STRYPO FIKSAVIMAS 
(AUKŠTOJO IŠVERTIMO MAŠINOS)

1. Įjunkite mašiną.

BŪKITE SAUGŪS! Užvesdami mašiną 
laikykite nuspaustą stabdžio pedalą.

2. Iki galo pakelkite surinktuvą.

ĮSPĖJIMAS. Kėlimo svirties 
suspaudimo taškas. Laikykitės saugiu 
atstumu nuo kėlimo svirčių.

BŪKITE SAUGŪS! Kai eksploatuojate mašiną, 
prieš keldami surinktuvą patikrinkite, ar yra 
pakankamai erdvės šiam veiksmui atlikti. 
Nepakelkite surinktuvo, kai mašina yra ant 
nuokalnės.

PASTABA. Dėmesio! Rinktuvui pakelti iki lubų 
ar kitų objektų turi būti bent 2 220 mm (84 col.) 
atstumas.

3. Pasukite raktinį jungiklį į IŠJUNGIMO padėtį.

4. Nuimkite kairįjį mašinos gaubtą arba 
atlenkite viršutinę jo dalį tiek, kad galėtumėte 
pasiekti rinktuvo atramos strypą.

5. Užkelkite rinktuvo atramos strypą ant 
rinktuvo kėlimo cilindro.

ĮSPĖJIMAS. Pakeltas surinktuvas 
gali nukristi. Užfi ksuokite surinktuvo 
atraminį strypą.

 RINKTUVO ATRAMOS STRYPO 
ATRAKINIMAS (AUKŠTOJO IŠVERTIMO 
MAŠINOS)

1. Nukelkite rinktuvo atramos strypą nuo 
surinktuvo kėlimo cilindro ir nuleiskite prie jo 
šono.

BŪKITE SAUGŪS! Užvesdami mašiną 
laikykite pėdą ant stabdžio pedalo, o krypties 
pedalą palikite neutralioje padėtyje.

2. Vėl sumontuokite / pritvirtinkite kairįjį 
mašinos gaubtą.

3. Pasukite raktinį jungiklį į ĮJUNGIMO padėtį.

4. Iki galo nuleiskite surinktuvą.

ĮSPĖJIMAS. Kėlimo svirties 
suspaudimo taškas. Laikykitės saugiu 
atstumu nuo kėlimo svirčių.
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 MAŠINOS IŠJUNGIMAS

1. Nukelkite koją nuo greičio pedalo.

2. Jei šlavimą norite sustabdyti, paspauskite 
mygtuką „1-STEP“.

3. Paspauskite stabdžio pedalą, kad 
sustabdytumėte mašiną.

4. Pasukite raktinį jungiklį į IŠJUNGIMO padėtį 
ir ištraukite raktelį.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš 
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustokite ant 
horizontalaus paviršiaus, išjunkite mašiną ir 
ištraukite raktą.

 MAŠINOS VALYMAS

Mašinos išorę galite plauti mažo vandens slėgio 
priemonėmis (pvz., laistymo žarna). Neplaukite 
mašinos aukšto vandens slėgio priemonėmis. 

BŪKITE SAUGŪS! Nepurkškite ir neplaukite 
mašinos žarna šalia elektrinių dalių.

Prieš plaudami mašiną nuleiskite arba uždarykite 
ir užfi ksuokite visus jos gaubtus, dangčius ir 
sėdynę. Neleiskite rinktuvo dulkių arba HEPA 
fi ltrams sušlapti.
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 TRIKČIŲ IR ĮSPĖJIMŲ KODAI BEI 
INDIKATORIAI

 TRIKČIŲ IR ĮSPĖJIMŲ KODAI

Mašinai arba akumuliatoriaus įkrovikliui aptikus 
triktį, pradės mirksėti techninės priežiūros 
indikatorius ir tam tikri LED indikatoriai.

Jei norite išjungti suveikusius trikčių ar įspėjimų 
indikatorius, išjunkite mašiną ir pašalinkite trikties 
arba įspėjimo priežastį. Jei pašalinsite trikčių 
arba įspėjimų priežastis ir įjungsite mašiną, 
indikatoriai nebeįsijungs.

Galimos trikčių arba įspėjimų priežastys ir jų 
pašalinimo būdai nurodyti trikčių ir įspėjimų 
indikatorių paaiškinimo lentelėje.
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  MAŠINOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
INDIKATORIAUS KODAI

LED trikties 
kodas 

☼ – mirksi

Trikties 
kodas

Priežastis (-ys) Sprendimas

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 0xFFF0 Paspaustas avarinio sustabdymo mygtukas. Atleiskite avarinio sustabdymo mygtuką 
ir paleiskite mašiną iš naujo.

☼ ☼ ● ☼ ● 0x0B06 Įspėjimas – tuščias akumuliatoriaus vandens 
rezervuaras.

Pripildykite akumuliatoriaus papildymo 
rezervuarą.

 ● ● ● ● ☼ 0x07A1 Ugnis surinktuve Išjunkite mašiną. Užgesinkite ugnį. 
Jei reikia, susisiekite su už avarijų 
likvidavimą atsakingais darbuotojais.
Pastaba. Šios trikties atveju įsijungs 
garsinis signalas. Norėdami išjungti 
garsinį signalą paspauskite jo mygtuką.

● ☼ ☼ ● ● 0x0F101 Įspėjimas – nėra įkroviklio įtampos. Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas prie 
akumuliatorių.

● ● ☼ ☼ ☼ 0x0F102 Įspėjimas – perkaitęs įkroviklis. Akumuliatoriams įkrauti pastatykite 
mašiną gerai vėdinamoje vietoje.

☼ ● ● ☼ ☼ 0x0133 Klaida – pagrindinio šlavimo šepečio variklio 
perkrova.

Patikrinkite, ar šepečiui / šepečio varikliui 
suktis netrukdo šiukšlės. Pašalinkite 
šiukšles. 
Jeigu trikties pašalinti nepavyktų, 
kreipkitės į „Tennant“ techninės 
priežiūros atstovą.

0x0134 Klaida – pagrindinio šlavimo šepečio variklio 
DP perkrova.

0x0135 Klaida – pagrindinio šlavimo šepečio variklio 
SW perkrova.

0x0153 Klaida – dešiniojo šlavimo šepečio variklio 
perkrova.

0x0154 Klaida – dešiniojo šlavimo šepečio variklio 
DP perkrova.

0x0155 Klaida – dešiniojo šlavimo šepečio variklio 
SW perkrova.

0x0163 Klaida – kairiojo šlavimo šepečio variklio 
perkrova.

0x0164 Klaida – kairiojo šlavimo šepečio variklio DP 
perkrova.

0x0165 Klaida – kairiojo šlavimo šepečio variklio SW 
perkrova.

0x0173 Klaida – fi ltro / kratytuvo variklio perkrova. Patikrinkite, ar laisvai sukasi kratytuvo 
variklis. Pašalinkite kliūtis, trukdančias 
kratytuvo varikliui suktis. 
Jeigu trikties pašalinti nepavyktų, 
kreipkitės į „Tennant“ techninės 
priežiūros atstovą.

0x0174 Klaida 1 – fi ltro / kratytuvo variklio perkrova.

0x0175 Klaida 2 – fi ltro / kratytuvo variklio perkrova.

● ☼ ☼ ● ☼ 0x0238 Klaida – užstrigo pagrindinė šlavimo pavara. Patikrinkite, ar pavarai judėti netrukdo 
šiukšlės. Pašalinkite šiukšles.
Jeigu trikties pašalinti nepavyktų, 
kreipkitės į „Tennant“ techninės 
priežiūros atstovą.

0x0248 Klaida – užstrigo dešinioji šlavimo pavara.

0x0258 Klaida – užstrigo kairioji šlavimo pavara.

0x0268 Klaida – užstrigo rinktuvo pakėlimo pavara.

0x0278 Klaida – užstrigo rinktuvo ištraukimo-
įstūmimo pavara.

☼ ● ● ● ☼ 0x0980 Bendroji važiavimo klaida. Norėdami pašalinti klaidą paleiskite 
mašiną iš naujo.
Patikrinkite grandinės išjungiklį Nr. 1 
(CB1). Jeigu suveikė grandinės 
išjungiklis, įjunkite jį.
Jeigu trikties pašalinti nepavyktų, 
kreipkitės į „Tennant“ techninės 
priežiūros atstovą.

0x09E3 Greičio valdiklio klaida

● ☼ ☼ ☼ ● 0x0B04 Akumuliatoriaus papildymo sistemos CAN 
klaida.

Norėdami pašalinti klaidą paleiskite 
mašiną iš naujo.
Jeigu trikties pašalinti nepavyktų, 
kreipkitės į „Tennant“ techninės 
priežiūros atstovą.

0x0F103 Akumuliatoriaus įkroviklio CAN ryšio klaida.

0xFF20 Pagrindinės šlavimo plokštės CAN klaida.

0x09F0 Įspėjimas – nutrūko ryšys su važiavimo 
sistema.

PASTABA. Dėl visų kitų trikčių kodų kreipkitės į „Tennant“ 
techninės priežiūros atstovą.
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  VIDINIO AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIO 
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INDIKATORIAUS 
KODAI

LED trikties 
kodas 

☼ – mirksi

Trikties 
kodas

Priežastis (-ys) Sprendimas

☼ ☼ ☼ ● ● 0xF100 Įkroviklio klaidos būsena. Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

0xF104 Akumuliatoriai tinkamai neįsikrauna. Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

● ☼ ☼ ● ● 0xF101 Įkroviklis neprijungtas prie akumuliatorių. Patikrinkite kabelių jungtis. Jei trikties 
kodas teberodomas, kreipkitės į techninės 
priežiūros tarnybą.

● ☼ ● ● ● 0xF102 Įkroviklis perkaito. Leiskite įkrovikliui atvėsti. Nuvažiuokite 
į gerai vėdinamą vietą. Jei triktis išlieka, 
kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

● ☼ ☼ ☼ ● 0xF103 Įkroviklio ryšio triktis. Išjunkite ir vėl įjunkite mašiną. Jei trikties 
kodas teberodomas, kreipkitės į techninės 
priežiūros tarnybą.
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VEIKIMAS
   PASIRENKAMOJI ĮRANGA

   RANKINIS SIURBLYS (PASIRENKAMASIS)

Rankinį siurblį naudokite valyti vietoms, kurių 
neįmanoma pasiekti mašina.

ĮSPĖJIMAS. Degios medžiagos 
arba reaktyvieji metalai gali sukelti 
sprogimą arba gaisrą. Negalima jų 
valyti.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš palikdami mašiną be 
priežiūros arba prieš vykdydami techninės 
priežiūros darbus pastatykite ją ant 
horizontalaus paviršiaus.

1. Įjunkite mašiną.

2. Paspauskite viršutinę rankinio siurblio 
jungiklio dalį ir įjunkite rankinio siurblio 
sistemos parengties režimą.

3. Siurblio įjungimas. Ištraukite rankinį siurblį iš 
laikiklio. Rankinis siurblys įsijungs.

4. Valykite rankiniu siurbliu.

5. Siurblio išjungimas. Įdėkite rankinį siurblį 
atgal į laikiklį ir siurblys išsijungs.

6. Paspauskite apatinę rankinio siurblio 
jungiklio dalį, kad išjungtumėte rankinio 
siurblio sistemą.

  MĖLYNI PĖSČIŲJŲ ĮSPĖJIMO ŽIBINTAI 
(PASIRENKAMOJI ĮRANGA)

Mėlyni pėsčiųjų įspėjimo žibintai apšviečia 
grindis priešais mašiną ir už jos, kad įspėtų 
pėsčiuosius. Mėlyni pėsčiųjų įspėjimo žibintai 
įsijungia pasukus rankinį jungiklį į įjungimo 
padėtį. Priekinius ir galinius mėlynus žibintus 
išdėstykite taip, kad jie apšviestų pakankamai 
didelį atstumą ir tinkamai įspėtų pėsčiuosius apie 
pavojų.
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  ATBULINĖS EIGOS SIGNALO GARSO 
REGULIAVIMAS (pasirenkamasis)

BŪKITE SAUGŪS! Naudodamiesi mašina 
laikykitės vietos saugos nurodymų dėl 
atbulinės eigos signalų.

Atbulinės eigos signalo garsumas gali būti 
reguliuojamas nuo 85 iki 102 dB(A). Signalo 
garsumą galite pakeisti garsumo reguliavimo 
rankenėle, kurią rasite pakėlę sėdynę ir 
užfi ksavę jos atramą.

Garsumo didinimas: Pasukite rankenėlę pagal 
laikrodžio rodyklę.

Garsumo mažinimas: Pasukite rankenėlę prieš 
laikrodžio rodyklės judėjimo kryptį.



38 S16  9045344  (11-2020)

VEIKIMAS

 MAŠINOS TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema Priežastis Sprendimas

  Kyla labai daug dulkių. Išjungtas siurbiamasis ventiliatorius Įjunkite siurbiamąjį ventiliatorių

Surinktuvo dulkių fi ltras užkimštas. Iškratykite ir (arba) pakeiskite dulkių fi ltrą

Šepečių apsauginiai gaubtai ir dulkių 
tarpikliai sudėvėti, pažeisti arba 
nesureguliuoti

Pakeiskite arba sureguliuokite šepečių 
apsauginius gaubtus ir (arba) šepečių 
tarpiklius

Pažeistas siurbiamojo ventiliatoriaus tarpiklis Pakeiskite siurbiamojo ventiliatoriaus tarpiklį

Siurbiamojo ventiliatoriaus triktis Kreipkitės į „Tennant“ techninės priežiūros 
atstovą

Suveikė terminis išjungiklis. Palaukite, kol terminis išjungiklis atvės

Užkimštas fi ltras „Perma-Filter“ Išvalykite fi ltrą „Perma-Filter“

  Prastas šlavimas Susidėvėję šepečių šeriai Pakeiskite šepečius

Į pagrindinio šepečio pavaros mechanizmą 
pateko nešvarumų

Pašalinkite nešvarumus iš pagrindinio 
šepečio pavaros mechanizmo

Pagrindinio ir (arba) šoninio šepečio pavaros 
triktis

Kreipkitės į „Tennant“ techninės priežiūros 
atstovą

Pilnas šiukšlių surinktuvas. Ištuštinkite surinktuvą.

Susidėvėjusi arba pažeista didelių šiukšlių 
gaudyklės uždanga.

Pakeiskite didelių šiukšlių gaudyklės 
uždangą.

Pažeistas cirkuliacijos atvartas Pakeiskite atvartą

Nusidėvėjusios arba pažeistos šiukšlių 
surinktuvo tarpinės.

Pakeiskite tarpiklius

Netinkamas šlavimo šepetys Kreipkitės į „Tennant“ techninės priežiūros 
atstovą

Šoninio šepečio pavaros gedimas Kreipkitės į „Tennant“ techninės priežiūros 
atstovą

Pagrindinio šepečio pavaros gedimas Kreipkitės į „Tennant“ techninės priežiūros 
atstovą

  Sumažėjo veikimo trukmė Nevisiškai įkrautas akumuliatorius Įkraukite akumuliatorių, kol įkroviklis 
automatiškai išsijungs

Sugedęs akumuliatorius Pakeiskite akumuliatorių

Akumuliatoriams reikia techninės priežiūros Žr. skyriaus „TECHNINĖ PRIEŽIŪRA“ skirsnį 
„AKUMULIATORIAI“

Sugedęs akumuliatoriaus įkroviklis Pakeiskite akumuliatoriaus įkroviklį

  Šlavimo funkcijos 
neįsijungia

Surinktuvas pakeltas Visiškai nuleiskite surinktuvą

Ugnis surinktuve Išjunkite mašiną. Užgesinkite ugnį.
Jei reikia, susisiekite su už avarijų likvidavimą 
atsakingais darbuotojais.

  Maža rankinio siurblio galia. Siurblio šiukšlių maišas pažeistas arba 
pilnas .

Pakeiskite siurblio maišą.

Užsikimšusi žarna Išvalykite žarną

Susidėvėjusios sausojo siurbimo sistemos 
tarpinės

Pakeiskite tarpiklius
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 VEIKIMAS  

 HEPA FILTRO SISTEMOS TRIKČIŲ 
ŠALINIMAS

Jeigu pastebėsite iš veikiančios mašinos su 
HEPA fi ltru sklindant daug dulkių, pasinaudokite 
toliau lentelėje nurodytomis trikčių diagnostikos ir 
šalinimo procedūromis.

Žingsnis Veiksmas Nedulka Dulka

1 * Elektriniu kratytuvu pakratykite pagrindinį dulkių fi ltrą 
*. Ištuštinkite surinktuvą.

Tęskite darbą. Pereikite prie 
2 žingsnio.

2 * Patikrinkite surinktuvo tarpines. Tęskite darbą. Pereikite prie 
3 žingsnio.

3 * Išimkite pagrindinį fi ltrą ir įdėkite jį į plastikinį maišelį, tada 
ranka pastuksenkite fi ltrą, kad iškratytumėte iš jo dulkes
*. Patikrinkite fi ltro dangtelio tarpinę
*. Patikrinkite surinktuvo dulkių fi ltro viršuje ir apačioje 
esančias tarpines
*. Patikrinkite siurblio ventiliatoriaus įsiurbimo angos tarpinę.

Tęskite darbą. Pereikite prie 
4 žingsnio.

4 * Patikrinkite, ar šoninio šepečio dulkių sulaikymo uždangos 
nenusidėvėjusios ir neišsireguliavusios.

Tęskite darbą. Pereikite prie 
5 žingsnio.

5 * Patikrinkite visas išorinio šlavimo skyriaus uždangas
*. Nuimkite pagrindinį šlavimo šepetį ir patikrinkite šlavimo 
kameros uždangas.

Tęskite darbą. Pereikite prie 
8 žingsnio.

6 * Išimkite HEPA fi ltrą ir patikrinkite ventiliatoriaus plokštelės 
tarpines.

Tęskite darbą.
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 TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TVARKARAŠTIS

Toliau pateiktoje lentelėje nurodomas už 
kiekvieną procedūrą atsakingas asmuo.

O – operatorius
PS – parengti specialistai

 – unikalus techninės priežiūros 
tvarkaraštis, skirtas mašinoms su HEPA 
fi ltravimo sistema.

Periodišk-
umas

Atsak-
ingas 

asmuo

Su 
HEPA

Be HEPA Nuo-
roda

Aprašas Procedūra Tepalas / 
skystis

Priežiūros 
vietų 

skaičius

Kasdien / 
kas 8 
valandas

O 7 Hidraulinės 
sistemos rezer-
vuaras (tik aukštojo 
išvertimo mašinos)

Patikrinkite hidrau-
linio skysčio lygį.

HYDO 1

O 1 Šepečio skyriaus 
uždangos

Patikrinti, ar 
nepažeistas, 
nesusidėvėjęs ir ar 
sureguliuotas

- 5

O * 1 Šepečio skyriaus 
HEPA uždangos

Patikrinti, ar 
nepažeistas, 
nesusidėvėjęs ir ar 
sureguliuotas

- 2

O 2 Šoninës uždangos Patikrinti, ar 
nepažeistas, 
nesusidėvėjęs ir ar 
sureguliuotas

- 2

O 3 Pagrindinis šepetys Patikrinkite, ar 
neapgadinti, 
nesusidėvėję ir 
ar nėra įstrigusių 
šiukšlių

- 2

O 4 Dešinysis /
kairysis šoninis 
šepetys (pasirenka-
moji įranga)

Patikrinkite, ar 
neapgadinti, 
nesusidėvėję ir 
ar nėra įstrigusių 
šiukšlių

- 1 (2)

O - Šoninio šepečio 
dulkių sulaikymo 
uždangos 
(pasirenkamoji 
įranga)

Patikrinti, ar 
nepažeistas, 
nesusidėvėjęs ir ar 
sureguliuotas

- Visi

O 5 Surinktuvo dulkių 
fi ltras

Iškratykite, kad 
išvalytumėte

- 1

O * 5 Surinktuvas Išvalyti ir skalauti - 1

O * 19 Pagrindinio šepečio 
durelių HEPA 
tarpinės

Patikrinkite, ar 
nepažeista ir ar 
nesusidėvėjo

- 1

O 6 Rankinis siurblio 
maišas (pasirinktis)

Išvalykite - 1

Kas 
savaitę

PS 8 Akumuliatoriaus 
elementai

Patikrinkite elektro-
lito lygį

DV Visi

O 8 Akumuliatorių 
skyrius

Patikrinkite skysčio 
lygį. Jeigu reikia, 
išpilkite.

-

50 valandų O 3 Pagrindinis šepetys Apsukti galais - 1

O - Rankinis siurblio 
maišas (pasirinktis)

Patikrinti arba 
pakeisti siurblio 
maišą

- 1

O - Rankinio siurblio 
ventiliatorius (pasir-
inktis)

Patikrinti, ar 
nepažeistas ir ar 
nesusidėvėjęs

- 1
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TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Toliau pateiktoje lentelėje nurodomas už 
kiekvieną procedūrą atsakingas asmuo.

O – operatorius
PS – parengti specialistai

 – unikalus techninės priežiūros tvarkaraštis, 
skirtas mašinoms su HEPA fi ltravimo sistema.

Periodišk-
umas

Atsak-
ingas 

asmuo

Su 
HEPA

Be HEPA Nuo-
roda

Aprašas Procedūra Tepalas / 
skystis

Priežiūros 
vietų 

skaičius
100 
valandų

PS 8 Akumuliatoriaus 
papildymo vandeniu 
sistema (pasirenka-
moji)

Patikrinkite, ar 
neapgadintos ir 
nesusidėvėjusios 
žarnos ir jungtys

Visi

O 5 Surinktuvo dulkių 
fi ltras

Patikrinti, ar 
nepažeistas, 
išvalyti arba 
pakeisti

1

O 10 Surinktuvo tarpikliai Patikrinti, ar 
nepažeistas ir ar 
nesusidėvėjęs

- 6

O 5 Surinktuvo fi ltro 
tarpikliai

Patikrinti, ar 
nepažeistas ir ar 
nesusidėvėjęs

- 2

O 21 Filtras „Perma-Filter“ Patikrinkite, ar 
nėra šiukšlių / 
purvo, jei reikia, 
išvalykite.

1

O 5 Pūkų surinkimo 
tinklelis 
(pasirenkamoji 
įranga)

Patikrinkite, ar 
nėra šiukšlių / 
purvo, jei reikia, 
išvalykite.

O 11 Siurblio tarpiklis Patikrinti, ar 
nepažeistas ir ar 
nesusidėvėjęs

- 1

O 1 Didelių šiukšlių 
gaudyklės Didelių 
šiukšlių gaudyklės 
Didelių šiukšlių 
gaudyklės uždanga

Patikrinti, ar 
nepažeistas ir ar 
nesusidėvėjęs

- 1

O 14 Pagrindinio šepečio 
pavaros diržas

Patikrinkite 
nusidėvėjimą

- 1

200 
valandų

PS 16 Vairo grandinė Sutepti ir patikrin-
ti, ar neapgadinta 
ir nesusidėvėję.

PT 1

O 4 Šoninio(-ių) 
šepečio(-ių) apsau-
ginis įtaisas

Patikrinti, ar 
nepažeistas ir ar 
nesusidėvėjęs

- 1 (2)

PS 8 Akumuliatoriaus 
gnybtai ir kabeliai

Patikrinkite ir 
išvalykite

- Visi

PS 17 Rinktuvo kėlimo 
svirties lankstai (tik 
aukštojo išpylimo 
mašinos)

Sutepkite SPL 3

500 
valandų

O 18 Padangos Patikrinkite, ar 
nepažeista ir ar 
nesusidėvėjo

- 3

PS 20 Rankinio siurblio 
ventiliatoriaus varik-
lis (-iai)

Patikrinkite 
variklio šepetukus

- 1

PS * 11 HEPA siurblio ventili-
atoriaus varikliai

Patikrinkite 
variklio šepetukus

- 2
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Toliau pateiktoje lentelėje nurodomas už 
kiekvieną procedūrą atsakingas asmuo.

O – operatorius
PS – parengti specialistai

 – unikalus techninės priežiūros 
tvarkaraštis, skirtas mašinoms su HEPA 
fi ltravimo sistema.

Periodišk-
umas

Atsak-
ingas 

asmuo

Su 
HEPA

Be HEPA Nuo-
roda

Aprašas Procedūra Tepalas / 
skystis

Priežiūros 
vietų 

skaičius
800 valandų PS - Hidraulinės žarnelės 

(tik aukštojo 
išvertimo 
mašinos)

Patikrinti, ar 
neapgadinta ir 
ar nesusidėvėję

- Visi

1 750 
valandų

PS 13 Siurbiamojo ventili-
atoriaus variklis

Patikrinkite 
variklio 
šepetukus

- 1

2 400 
valandų

PS 7 Hidraulinės sistemos 
rezervuaras (tik 
aukštojo išvertimo 
mašinos)

Pakeisti 
hidraulinį skystį

HYDO 1

TEPALAS / SKYSTIS

DV – distiliuotas vanduo
ST – specialus tepalas, tepalas „Lubriplate 
EMB“ („Tennant“ gaminio Nr. 01433-1)
PT – SAE 90 klampos laipsnio pavarų tepalas
Aukščiausios kokybės hidraulinis skystis 
„HYDO TennantTrue“ arba jį atitinkantis 
hidraulinis skystis

PASTABA. Dirbant itin dulkėtoje aplinkoje gali 
prireikti dažniau atlikti priežiūros darbus.
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 GELTONI SĄLYČIO TAŠKAI

Ši mašina turi lengvai surandamus geltonus 
sąlyčio taškus, kad galėtumėte lengvai atlikti 
techninę dalių priežiūrą. Norint atlikti šias 
techninės priežiūros operacijas, nereikalingi jokie 
įrankiai.

 TEPIMAS

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite 
raktą.

  VAIRO GRANDINĖ

Vairo grandinė yra tiesiai virš varomojo 
rato bloko. Patikrinkite, ar vairo grandinė 
neapgadinta, ir tepti kas 200 val.

  RINKTUVO KĖLIMO SVIRTIES LANKSTAI (TIK 
AUKŠTOJO IŠPYLIMO MAŠINOS)

Kas 200 veikimo valandų sutepti surinktuvo 
kėlimo svirties lankstus.



45S16  9045344  (11-2020)

 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA  

 HIDRAULIKA (TIK AUKŠTOJO IŠVERTIMO 
MAŠINOS)

  Kasdien patikrinti darbinės temperatūros 
hidraulinio skysčio lygį. Hidraulinio skysčio 
lygis turi būti tarp MIN ir MAX linijų, nurodytų 
ant   hidraulinio rezervuaro nurodytų. Tikrinant 
hidraulinio skysčio lygį surinktuvas turi būti 
nuleistas.

DĖMESIO! Neperpildykite hidraulinio 
skysčio rezervuaro ir nedirbkite su mašina, 
kai hidraulinio skysčio lygis rezervuare 
žemas. Gali būti pažeista mašinos 
hidraulinė sistema.

  Kas 2 400 darbo valandų ištuštinkite hidraulinio 
skysčio rezervuarą ir vėl jį pripildykite naujo 
„TennantTrue“ hidraulinio skysčio.

  HIDRAULINIS SKYSTIS

Aukščiausios kokybės „TennantTrue “ 
hidraulinis skystis (ilgesnio veikimo)

Dalies 
numeris

Talpa ISO klasės klampos 
indeksas (VI)

1057707 3,8 l (1 gal.) ISO 32 
VI 163 ar aukštesnė1057708 19 l (5 gal.)

Jei naudojate vietoje įsigytą hidraulinį skystį, 
įsitikinkite, kad jo specifi kacijos atitinka „Tennant“ 
hidraulinio skysčio specifi kacijas. Skysčio 
pakaitalai gali sukelti pirmalaikį hidraulinių dalių 
gedimą.

DĖMESIO! Hidrauliniai komponentai 
priklauso nuo to, koks hidraulinis skystis 
naudojamas sistemos vidui sutepti. Į 
hidraulinę sistemą patekęs purvas ar kiti 
teršalai sukels funkcinius sutrikimus, 
greitesnį dėvėjimąsi ir pažeidimus.

  HIDRAULINĖS ŽARNOS

Kas 800 darbo valandų patikrinkite, ar 
hidraulinės žarnos nesusidėvėjo ir ar yra 
nepažeistos.

BŪKITE SAUGŪS! Atlikdami mašinos 
techninę priežiūrą, norėdami rasti suslėgto 
hidraulinio skysčio nuotėkio vietą, naudokite 
kartono lapą.

Iš labai mažos skylės dideliu slėgiu 
besiveržiantis skystis gali būti beveik 
nematomas, bet gali sunkiai sužaloti.

00002

Jei sužalojo prasiveržęs hidraulinis skystis, 
nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Jei laiku nebus 
suteikta tinkama medicininė pagalba, gali kilti 
sunki infekcija arba reakcija.

Aptikę nuotėkį kreipkitės į mechaniką arba 
prižiūrėtoją.
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 AKUMULIATORIAI

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite 
raktą.

  SKYSTOJO ELEKTROLITO IR PRIEŽIŪROS 
NEREIKALAUJANTYS SANDARŪS ŠVINO-
RŪGŠTIES AKUMULIATORIAI

Akumuliatoriaus eksploatacijos trukmė priklauso 
nuo tinkamos techninės priežiūros. Kaip 
maksimaliai panaudoti akumuliatorius:

 – Neįkraukite akumuliatorių dažniau nei kartą 
per dieną. Įkraukite mašinai paveikus bent 
15 minučių.

 – Ilgam nepalikite iš dalies išsieikvojusio 
akumuliatoriaus.

 – Akumuliatorių reikia įkrauti tik gerai 
vėdinamoje vietoje, kad nesikauptų dujos. 
Akumuliatorius kraukite nuo 0 °C iki 27 °C 
temperatūros aplinkoje.

 – Prieš vėl eksploatuodami mašiną, leiskite 
įkrovikliui iki galo įkrauti akumuliatorių.

 – Kas savaitę tikrinkite akumuliatoriaus 
elementų elektrolito lygį ir pasirūpinkite, kad 
jis būtų tinkamas.

PASTABA. Jeigu mašinoje yra automatinio 
akumuliatoriaus papildymo sistema, žr. skyrių 
„AKUMULIATORIAUS PAPILDYMO SISTEMA 
„SMART-FILL“.

  ELEKTROLITO LYGIO PATIKRINIMAS

Skystojo elektrolito rūgštinį švino akumuliatorių 
reikia reguliariai įkrauti, kaip aprašyta toliau. 
Kiekvieną savaitę tikrinkite akumuliatoriaus 
elektrolito lygį.

PASTABA. Netikrinkite elektrolito lygio, jei 
mašina yra su akumuliatoriaus papildymo 
vandeniu sistema. Pereikite į skyrių 
„AKUMULIATORIAUS PAPILDYMO VANDENIU 
SISTEMA (PASIRENKAMOJI)“.

08247

BŪKITE SAUGŪS! Atlikdami techninę 
mašinos priežiūrą, laikykite visus metalinius 
daiktus toliau nuo akumuliatoriaus. Venkite 
sąlyčio su akumuliatoriaus rūgštimi.

Prieš įkraunant lygis turi būti šiek tiek virš 
akumuliatoriaus plokštės, kaip parodyta. Jei 
skysčio trūksta, įpilkite distiliuoto vandens. 
NEPERPILDYTI. Įkraunant elektrolitas plėsis ir 
gali pradėti tekėti per viršų. Įkrovus, distiliuoto 
vandens galima įpilti iki maždaug 3 mm 
(0,12 col.) žemiau stebėjimo vamzdelių.

Before Charging After Charging

PASTABA. Įkraudami įsitikinkite, kad 
akumuliatoriaus gaubteliai yra užsukti. Įkrovus 
akumuliatorius, gali būti juntamas sieros kvapas. 
Tai normalu.
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  TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
NEREIKALAUJANTYS AKUMULIATORIAI

Techninės priežiūros nereikalaujančių 
akumuliatorių vandeniu papildyti nereikia. Vis 
dėlto juos reikia valyti ir vykdyti kitus įprastus 
priežiūros veiksmus.

  JUNGČIŲ TIKRINIMAS IR VALYMAS

Kas 200 eksploatavimo valandų patikrinkite, 
ar neatsilaisvino akumuliatoriaus jungtys, ir 
stipriu valgomosios sodos ir vandens tirpalu 
nuvalykite akumuliatoriaus paviršių, įskaitant 
gnybtus ir kabelių spaustukus. Pakeiskite visus 
susidėvėjusius ar pažeistus laidus. Valydami 
nenuimkite akumuliatoriaus dangtelių.
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    AKUMULIATORIŲ ĮKROVIMAS

SVARBU! Prieš įkraudami įsitikinkite, kad 
mašinos ir įkroviklio nuostatos yra tinkamos 
akumuliatoriaus tipui.

PASTABA. Akumuliatoriams įkrauti naudokite 
tinkamų techninių duomenų automatinį 
įkroviklį, kad nepažeistumėte akumuliatorių ir 
nesutrumpintumėte jų eksploatavimo laiko.

PASTABA. Standartinių akumuliatorių nekraukite 
naudodami įkrovimo esant progai funkciją, nes 
tai gali sutrumpinti jų naudojimo laiką.

1. Pastatykite mašiną gerai vėdinamoje vietoje 
ant horizontalaus ir sauso paviršiaus.

2. Pasukite raktinį jungiklį į IŠJUNGIMO padėtį.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite 
raktą.

3. Atidarykite akumuliatoriaus skyriaus dangtį ir 
įstatykite atramą.

PASTABA. Prieš įkraudami patikrinkite, ar 
tinkamas akumuliatoriaus elektrolito lygis. Žr. 
„ELEKTROLITO LYGIO PATIKRINIMAS“.

4. Mašinos su išoriniais įkrovikliais. Sujunkite 
įkroviklio ir mašinos akumuliatoriaus išorinio 
įkrovimo jungtis.

5. Įkiškite kroviklio kintamosios srovės laidą į 
tinkamai įžemintą lizdą.

6. Įkroviklis automatiškai pradės įkrauti ir 
išsijungs akumuliatoriui visiškai įsikrovus. 
Ilgiausias įkrovimo ciklas gali užtrukti iki 6–12 
valandų, atsižvelgiant į akumuliatoriaus tipą.

Vidinis akumuliatoriaus įkroviklis. Per 
įkrovimo ciklą akumuliatoriaus įkrovos 
indikatorių lemputės mirksi bangomis. 
Pasibaigus įkrovimo ciklui visi penki 
indikatoriai pradės pakartotinai mirksėti po 
du kartus.

BŪKITE SAUGŪS! Įkrovikliui veikiant 
nebandykite atjungti išorinio įkroviklio 
nuolatinės srovės laido nuo mašinos lizdo. 
Gali pradėti kibirkščiuoti. Jei įkrovimą norite 
nutraukti kraunant, pirmiausia atjunkite 
kintamosios srovės laidą.

7. Mašinos su išoriniais įkrovikliais. 
Akumuliatoriui visiškai įsikrovus, ištraukite 
nuolatinės srovės maitinimo laidą iš lizdo 
ir atjunkite nuo mašinos akumuliatoriaus 
išorinio įkrovimo jungties.

PASTABA. jei naudojamas modelis su išoriniu 
įkrovikliu, pirmiausia atjunkite kintamosios srovės 
maitinimo laidą ir tik tada atjunkite įkroviklį nuo 
mašinos.

Mašinos su vidiniais įkrovikliais. 
Akumuliatoriui visiškai įsikrovus, ištraukite 
nuolatinės srovės maitinimo laidą iš lizdo 
ir suvyniokite laidą ant kablių, esančių ant 
akumuliatorių skyriaus dangčio.
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  VIDINIO IR IŠORINIO AKUMULIATORIAUS 
ĮKROVIKLIO PARINKTYS

PASTABA. Tolesni nurodymai skirti „Tennant“ 
tiekiamo „Delta-Q“ RC-900-U36 modelio 
įkrovikliui.

PASTABA. Vidinio įkroviklio parinktis galima 
keisti tik naudojantis „Tennant Service 
Diagnostic“ priemone.

1. Norėdami pamatyti esamą profi lio parinktį, 
paspauskite ir atleiskite įkrovimo profi lio 
pasirinkimo mygtuką. Profi lio nuostatą 
nurodo žaliojo indikatoriaus mirktelėjimų 
skaičius po pirmų dviejų raudonojo 
indikatoriaus mirktelėjimų. Šis kodas 
pakartojamas du kartus

pvz., Profi lio nuostata Nr. 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(mirksi: raudonas-raudonas-žalias-žalias-žalias)

pvz., Profi lio nuostata Nr. 4-3: ☼☼☼☼☼☼ 
║ ☼☼☼
(mirksi: raudonas-raudonas, žalias-žalias-
žalias, žalias, pauzė, žalias-žalias-žalias)

2. Norėdami pasirinkti naujo profi lio parinktį, 
5 sekundes palaikykite paspaudę įkrovimo 
profi lio pasirinkimo mygtuką. Spartus 
raudonojo indikatoriaus mirksėjimas rodo, 
kad veikia pasirinkimo režimas.

3. Indikatorius parodys esamą profi lio parinktį. 
Tai kartojama 4 kartus.

Pvz.: Profi lio nuostata Nr. 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(mirksi: raudonas-raudonas-geltonas-
geltonas-geltonas)

4. Norėdami pakeisti profi lio parinktį, kol esama 
parinktis kartojama 4 kartus, paspauskite 
Įkrovimo profi lio pasirinkimo mygtuką. 
Laikykite mygtuką paspaustą, kol ims 
mirksėti norima profi lio parinktis.

Profi lis
Parinktis Akumuliatoriaus aprašymas

3 Skystojo elektrolito, „Trojan“ 180−240 Ah

7 Skystojo elektrolito, „Trojan“ 270−360 Ah

2-1 Skystojo elektrolito, „TAB“ / „Enersys“ 180−260 
Ah

2-8 Gelinis, „Deka“ 180–200 Ah

4-3 „AGM“, „Discover“ 200−400 Ah

5-1 Gelinis, „Sonnenschein“, 150–250 Ah

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

5. Norėdami įrašyti naują parinktį, 7 sekundes 
palaikykite paspaustą mygtuką, kol 
indikatoriai sumirksės žaliai ir patvirtins naują 
parinktį. Naują parinktį atitinkantis kodas bus 
pakartotas du kartus, o tarp pakartojimų du 
kartus sumirksės raudonasis indikatorius.

6. Pakartokite 1 žingsnį, kad patikrintumėte 
naujo akumuliatoriaus įkroviklio parinktį.
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  RANKINIO AKUMULIATORIAUS PAPILDYMO 
SISTEMA

Šie nurodymai skirti mašinoms su rankine 
akumuliatoriaus papildymo sistema.

Ši pasirenkamoji rankinio akumuliatoriaus 
papildymo vandeniu sistema – tai saugus ir 
paprastas būdas tinkamam elektrolito lygiui 
akumuliatoriuje palaikyti. Ji skirta tik skystojo 
elektrolito akumuliatoriams „BFS TAB“.

BŪKITE SAUGŪS! Atlikdami mašinos 
techninę priežiūrą naudokite reikiamas 
asmenines apsaugines priemones. Venkite 
sąlyčio su akumuliatoriaus rūgštimi.

Prieš naudodami akumuliatoriaus papildymo 
vandeniu sistemą, patikrinkite, ar žarnos ir 
jungtys nėra pažeistos arba nusidėvėjusios.

1. Prieš naudodami akumuliatoriaus 
papildymo vandeniu sistemą, visiškai 
įkraukite akumuliatorius. Nepilkite vandens į 
akumuliatorius prieš įkraudami, nes įkraunant 
elektrolito lygis pakils ir elektrolitas gali imti 
tekėti pro viršų.

2. Įkrovę akumuliatorių, patikrinkite 
akumuliatoriaus elektrolito lygio indikatorius, 
esančius ant akumuliatoriaus dangčių. 
Jeigu lygio indikatoriaus spalva juoda, 
vadovaudamiesi toliau pateiktais nurodymais 
įpilkite vandens. Jeigu lygio indikatoriai balti, 
elektrolito lygis yra pakankamas ir vandens 
pilti nereikia.

3. Akumuliatoriaus skyriuje suraskite 
akumuliatoriaus pildymo žarnos movą. 
Nuimkite apsaugos nuo dulkių dangtelį ir 
prijunkite rankinio siurblio žarną.

4. Kitą rankinio papildymo pompos žarnos galą 
panardinkite į distiliuoto vandens butelį.

5. Spaudinėkite rankinio siurblio kriaušę, kol 
ji bus standi. Kai pripildysite akumuliatorių, 
lygio indikatoriai taps balti.

6. Pripylę vandens į akumuliatorių, ant pompos 
žarnos užmaukite nuo dulkių apsaugantį 
dangtelį ir įdėkite žarną į akumuliatoriaus 
skyrių.
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     AKUMULIATORIAUS SKYRIAUS SKYSČIŲ 
IŠLEIDIMO VOŽTUVAS

Skystį iš akumuliatorių skyriaus išleiskite per 
jame esančią išleidimo sklendę. Kartą per 
savaitę patikrinkite, ar akumuliatoriaus skyriuje 
nėra skysčio. Jei reikia, skystį išleiskite.

BŪKITE SAUGŪS! Kai atliekate mašinos 
priežiūrą, išpildami skystį iš akumuliatorių 
skyriaus visuomet laikykitės vietos saugos 
taisyklių.

1. Mašiną pastatykite tokioje vietoje, kurioje 
galima saugiai iš akumuliatoriaus skyriaus 
išleisti skystį. Išjunkite mašiną ir ištraukite 
raktelį.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš 
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustokite ant 
horizontalaus paviršiaus, išjunkite mašiną 
ir ištraukite raktą.

1. Atrakinkite pagrindinio šveitimo šepečio 
skyriaus prieigos dureles ir atidarykite jas, 
kad pasiektumėte akumuliatoriaus skyriaus 
išleidimo vožtuvą, esantį pagrindinio 
šlavimo šepečio skyriuje.

2. Atsukite akumuliatoriaus skyriaus išleidimo 
vožtuvą ir leiskite skysčiui išbėgti iš 
akumuliatoriaus skyriaus.

BŪKITE SAUGŪS! Atlikdami mašinos 
techninę priežiūrą naudokite reikiamas 
asmenines apsaugines priemones. Venkite 
sąlyčio su akumuliatoriaus rūgštimi.

3. Visam skysčiui išbėgus iš akumuliatorių 
skyriaus užsukite akumuliatorių skyriaus 
išleidimo sklendę.
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 GRANDINĖS IŠJUNGIKLIAI, SAUGIKLIAI IR 
RELĖS

  GRANDINĖS IŠJUNGIKLIAI

Grandinės išjungikliai yra atstatomi elektros 
grandinės apsaugos prietaisai, skirti nutraukti 
srovės tiekimą, jei grandinė yra perkrauta. 
Grandinės išjungikliui suveikus, jį ranka 
grąžinkite į sujungimo padėtį – kai išjungiklis 
atvės, paspauskite atstatos mygtuką.

Grandinės išjungikliai Nr. 1–11 yra elektros 
skyriuje, už operatoriaus sėdynės. Nuimkite 
elektros skyriaus dangtį, kad galėtumėte pasiekti 
grandinės išjungiklius.

Grandinės išjungikliai Nr. 12–19 yra po vairo 
gaubto prieigos skydeliu.

Jei grandinės išjungiklio atjungimą sukėlusi 
perkrova tebeegzistuoja, išjungiklis ir toliau 
nutraukinės elektros srovę, kol problema nebus 
pašalinta.

Toliau lentelėje išvardinti išjungikliai ir jų saugomi 
elektriniai komponentai.

Jungtu-
vas

Vardinė 
apkrova

Apsaugota grandinė

CB1 40 A Pagrindinis valdymo pultas

CB2 40 A Pagrindinis šlavimo variklis

CB3 30 A Siurbiamojo ventiliatoriaus variklis

CB4 30 A HEPA vakuumo ventiliatoriaus 
variklis

CB5 15 A Filtro kratytuvas

CB6 2,5 A Naudotojo sąsaja / užvedimas

CB7 2,5 A Raktinis jungiklis

CB8 2,5 A Priekinių žibintų / galinių žibintų / 
švyturėlio jungiklis (pasirenkamoji 
įranga)

CB9 25 A Rankinio siurblio ventiliatoriaus 
variklis

CB10 2,5 A „Smart-Fill ABW“ (automatinis aku-
muliatoriaus papildymas) (pasiren-
kamoji įranga)

CB11 - Nenaudojamas

CB12 15 A Kairiojo šoninio šepečio variklis

CB13 15 A Dešiniojo šoninio šepečio variklis

CB14 2,5 A Pasirinkti priekinės ir atbulinės eigos 
signalai

CB15 2,5 A Rankinio siurblio jungiklis (pasiren-
kamoji įranga)

CB16 2,5 A Mėlyni žibintai (pasirenkamoji 
įranga)

CB17 - Nenaudojamas

CB18 - Nenaudojamas

CB19 - Nenaudojamas
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  SAUGIKLIAI

Saugikliai yra vienkartiniai apsauginiai įtaisai, 
skirti nutraukti elektros srovės tiekimą, jei 
grandinė yra perkrauta. Niekada nekeiskite jų 
į aukštesnės vertės saugiklius nei tuos, kurie 
nurodyti.

Saugiklius rasite kontrolinėje dėžutėje, 
už grandinės išjungiklio skydelio arba 
sumontuotus laiduose ir kabeliuose.

Saugiklis Vardinė 
apkrova

Apsaugota grandinė

Saugiklis 
Nr. 1

80 A Varomoji sistema

  RELĖS

Relės yra elektriniai jungikliai, kuriuos atidaro 
ir uždaro kita elektros grandinė. Relės gali 
kontroliuoti išvesties grandinę, kurios galia yra 
didesnė nei įvesties grandinės. Pagrindinę 
kontaktų relę (M1) rasite elektros skyriuje, už 
operatoriaus sėdynės. Įkroviklio išjungimo 
relę (M2) rasite už grandinės išjungiklio pulto, 
elektros skyriuje už operatoriaus sėdynės. 
Rankinio siurblio relę (M3) rasite rankinio 
siurblio skyriuje.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos relės ir 
kontroliuojamos grandinės.

Relė Vardinė apkrova Kontroliuojama grandinė

M1 36 V nuolatinė 
srovė, 200 A

Pagrindinis kontaktas

M2 36 V nuolatinė 
srovė, 25 A

Įkroviklio išjungimas

M3 36 V nuolatinė 
srovė, 25 A

Rankinis siurblys (pasi-
renkamoji įranga)

  ELEKTRINIAI VARIKLIAI

Apžiūrėkite anglinius elektros variklių šepetėlius. 
Anglinių šepetėlių tikrinimo intervalai pateikiami 
tolesnėje lentelėje.

Anglinio šepetėlio tikrinimas Valandos

Siurbiamojo ventiliatoriaus variklis 1 750

HEPA siurblio ventiliatoriaus variklis (pasi-
renkamoji įranga)

500

Rankinio siurblio ventiliatoriaus variklis 
(pasirenkamoji įranga)

500
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 HEPA FILTRAVIMO SISTEMA 
(PASIRENKAMOJI ĮRANGA)

HEPA fi ltravimo sistema yra sausojo tipo. Ją 
sudaro dulkių sulaikymo elementas ir HEPA 
fi ltras. Visose nurodytose vietose sumontuoti 
fi ltrai, uždangos ir tarpinės yra labai svarbūs 
HEPA sistemos veikimui.

Pasirenkamoji HEPA fi ltravimo sistema skirta 
aplinkai, kurioje gausu smulkių  dulkių.

PASTABA. Valydami arba vykdydami HEPA fi ltrų 
priežiūros darbus laikykitės vietinių bendrovės ir 
kitų aktualių reikalavimų.

 SURINKTUVAS

Kasdien tikrinkite ir valykite rinktuvą.

  ŽEMOJO IŠVERTIMO RINKTUVO VALYMAS

1. Pasukite raktinį jungiklį į IŠJUNGIMO padėtį.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite 
raktą.

2. Nuimkite rinktuvą nuo mašinos. Nurodymus, 
kaip nuimti rinktuvą nuo mašinos, rasite 
skyriuje RINKTUVO IŠTUŠTINIMAS 
(ŽEMOJO IŠVERTIMO MAŠINOS)

3. Išvalykite visas surinktuve esančias šiukšles 
ir purvą.

4. HEPA mašinos. Išplaukite rinktuvą 
naudodamiesi laistymo žarna.

5. Tik mašinoms su pasirenkamosiomis 
ištraukiamomis rinktuvo dėžėmis. Iškelkite 
dėžes iš rinktuvo, ištuštinkite jas ir išplaukite. 
Vėl įstatykite dėžes į rinktuvą.

6. Vėl sumontuokite rinktuvą mašinoje.

7. Prieš vėl naudodamiesi mašina palaukite, kol 
rinktuvas išdžius.

  AUKŠTOJO IŠVERTIMO RINKTUVO 
VALYMAS

1. Įjunkite mašiną, pakelkite rinktuvą tiek, 
kad įsijungtų rinktuvo ištraukimo jungiklio 
indikatoriai, tada visiškai ištraukite rinktuvą ir 
išjunkite mašiną.

2. Išvalykite visas surinktuve esančias šiukšles 
ir purvą.

3. HEPA mašinos. Išplaukite rinktuvą 
naudodamiesi laistymo žarna.

4. Įjunkite mašiną, įtraukite rinktuvą į vidų, 
nuleiskite jį ir išjunkite mašiną.

5. Prieš vėl naudodamiesi mašina palaukite, kol 
rinktuvas išdžius.
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 RINKTUVO DULKIŲ FILTRAS

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

SURINKTUVO DULKIŲ FILTRO IŠĖMIMAS IR 
KEITIMAS

Iškratykite dulkių fi ltrą kiekvienos darbo pamainos 
pabaigoje ir prieš išimdami fi ltrą iš mašinos. 
Apžiūrėkite ir išvalykite fi ltrą kas 100 darbo 
valandų. Pakeiskite sugadintus dulkių fi ltrus.

PASTABA. Filtrą valykite dažniau, jei naudojate jį 
itin dulkėtoje aplinkoje.

1. Atlaisvinkite abiejuose rinktuvo fi ltro skyriaus 
šonuose esančius fi ltro skyriaus fi ksatorius.

2. Pakelkite rinktuvo fi ltro skyrių tiek, kad jo 
atraminės svirtys užfi ksuotų rinktuvo fi ltro 
skyrių atviroje padėtyje.

PASTABA. Prieš išimdami fi ltrą iš mašinos 
įsitikinkite, kad rinktuvo fi ltro skyriaus atraminės 
svirtis visiškai užfi ksuotos.

3. Išimkite fi ltrą iš rinktuvo fi ltro skyriaus.

4. Išvalykite arba išmeskite dulkių fi ltro 
elementą. Žr. „DULKIŲ FILTRO VALYMAS“.

5. Tik mašinoms su pasirenkamuoju 
FiberShield pūkų surinkimo tinkleliu. Išimkite 
iš rinktuvo fi ltro skyriaus pūkų surinkimo 
tinklelį ir išvalykite jį nuo dulkių ir nešvarumų. 
Atgal sumontuokite pūkų surinkimo tinklelį.

6. Vėl įstatykite dulkių fi ltrą.

7. Atkabinkite surinktuvo fi ltro skyriaus 
atramines svirtis, nuleiskite surinktuvo fi ltro 
skyrių ir užfi ksuokite jį uždarytoje padėtyje.
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 SURINKTUVO DULKI� FILTRO VALYMAS 
(MAŠINOS SU STANDARTINE FILTRAVIMO 
SISTEMA)

  Dulkių fi ltrą valykite vienu iš toliau nurodytų 
būdų.

IŠKRATYMAS – paspauskite fi ltro kratytuvo 
jungiklį.

IŠDAUŽYMAS – švelniai išdaužykite fi ltrą ant 
plokščio paviršiaus. Nepažeiskite fi ltro kraštų. 
Jei fi ltro kraštai bus pažeisti, fi ltras tinkamai 
neužsandarins fi ltro rėmo.

PRAPŪTIMAS ORU – naudodami suslėgtojo 
oro srautą visada užsidėkite akių apsaugos 
priemones. Pūskite orą per fi ltro centrą ir 
nukreipkite jį link išorės. Niekada nenaudokite 
didesnio nei 550 kPa (80 psi) oro slėgio su ne 
mažesniu nei 3 mm (0,13 col.) antgaliu ir niekada 
nelaikykite antgalio arčiau nei per 50 mm (2 col.) 
nuo fi ltro.

  SURINKTUVO DULKI� FILTRO VALYMAS (TIK 
MAŠINOS SU HEPA FILTRAVIMO SISTEMA)

PASTABA. Nevalykite nešvarumais užsikimšusio 
HEPA fi ltro. Užsikimšusį arba pažeistą HEPA 
fi ltrą būtina pakeisti. Surinktuvo dulkių fi ltrą 
galima valyti tik vienu iš toliau nurodytų būdų.

Dulkių fi ltrą valykite vienu iš toliau pateiktų būdų:

IŠKRATYMAS – paspauskite fi ltro kratytuvo 
jungiklį.

IŠDAUŽYMAS – švelniai išdaužykite fi ltrą ant 
plokščio paviršiaus. Nepažeiskite fi ltro kraštų. 
Jei fi ltro kraštai bus pažeisti, fi ltras tinkamai 
neužsandarins fi ltro rėmo.

HEPA

Dulkių fi ltro nevalykite oro srautu.

HEPA
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Kas 100 darbo valandų patikrinkite ar 
nepažeisto ir funkcionalios dulkių fi ltro tarpinės. 
Dulkių kaupimasis ant tarpinės paviršių reiškia, 
kad dulkės praeina pro dulkių fi ltrą, o tai 
gerokai sumažina fi ltro naudojimo trukmę.

HEPA

  SURINKTUVO FILTRO DANGČIO UŽRAKTŲ 
REGULIAVIMAS

Jeigu siurbimo kokybė prasta, sureguliuokite 
fi ltro dangčio užraktų ilgį. 

1. Išimkite dulkių fi ltrą iš mašinos.

2. Patikrinkite užrakto ilgį. Užraktas ąselę turi 
pradėti traukti pasiekęs maždaug 0–45 
laipsnių kampą su horizontale.

3. Palikite užrakto kablį užkabintą ant ąselės 
ir sukdami reguliavimo veržlę sutrumpinkite 
užrakto ilgį.

FILTRO „PERMA-FILTER“ TIKRINIMAS IR 
VALYMAS

Apžiūrėkite ir išvalykite fi ltrą „Perma-Filter“ kas 
100 darbo valandų. 

  TERMINIS IŠJUNGIKLIS

Surinktuvo viduje esantis terminis išjungiklis 
fi ksuoja iš surinktuvo ištraukiamo oro 
temperatūrą. Jei surinktuvo turinys užsidega, 
terminis išjungiklis sustabdo siurbiamąjį 
ventiliatorių ir nutraukia oro srautą. Jei 
naudojama „Thermo-Sentry“ funkcija, taip pat 
veikia ir garsinis signalas. Po to, kai sistema 
atvėsta, terminis išjungiklis automatiškai 
nustatomas iš naujo.
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  HEPA FILTRO KEITIMAS

Įsijungus HEPA indikatoriui HEPA fi ltrą 
pakeiskite. Įsijungus indikatoriui patikrinkite, ar 
niekas netrukdo oro srautui judėti pro HEPA fi ltrą.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite 
raktą.

1. Atsukite varžtus, kuriais HEPA dėklo blokas 
pritvirtintas prie surinktuvo.

2. Išimkite HEPA dėklo bloką iš surinktuvo.

3. Atsukite varžtus, kuriais HEPA fi ltras 
pritvirtintas prie HEPA laikiklio, ir ištraukite 
fi ltrą iš laikiklio.

PASTABA. Montuodami HEPA fi ltrą nelieskite ir 
nepažeiskite naujojo HEPA fi ltro elementų.

4. Naująjį HEPA fi ltrą sumontuokite taip, kad 
etiketė būtų HEPA laikiklio viršuje, o rodyklės 
etiketėje rodytų oro srauto kryptimi.
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5. Įstumkite HEPA fi ltrą į jo laikiklį. 

Pasirūpinkite, kad HEPA fi ltro briauna 
palįstų po laikiklio iškyša.

6. Įstatykite atgal varžtus ir priveržkite juos, 
pritvirtindami kitą HEPA fi ltro galą prie jo 
laikiklio.

7. Patikrinkite ar nepažeista HEPA siurblio 
ventiliatoriaus tarpinė ir nėra nesandarumo 
požymių (dulkių sankaupų ant tarpinės 
paviršių). Jeigu tarpinė pažeista arba 
nesandari, pakeiskite ją.

8. Vėl įstatykite HEPA dėklo bloką į mašiną.



60 S16  9045344  (11-2020)

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

 PAGRINDINIS ŠLAVIMO ŠEPETYS

Kasdien patikrinkite, ar šepetys nesusidėvėjęs. 
Nuleiskite šepetį ir patikrinkite pagrindinio 
šlavimo šepečio   nusidėvėjimo žymą. Jeigu 
žyma yra ties šepečio nusidėvėjimo etiketės 
apačia (matyti raudona etiketės sritis), pagrindinį 
šlavimo šepetį reikia pakeisti.

Apžiūrėkite, ar šepetys nepažeistas. Nuo 
pagrindinio šepečio, pagrindinio šepečio pavaros 
stebulės arba pagrindinio šepečio tuščiaeigio 
skriemulio nuimkite apsivijusias virveles ar 
vielas.

Norėdami užtikrinti maksimalų šepečio 
eksploatavimo laiką ir geriausią šlavimo 
kokybę, apsukite šepetį galais kas 50 mašinos 
veikimo valandų. Žr. „PAGRINDINIO ŠEPEČIO 
PAKEITIMAS ARBA APSUKIMAS“.

Pakeiskite šepečius jei jie valo netinkamai arba 
įsijungia šepečio nusidėvėjimo piktograma.

   PAGRINDINIO ŠLAVIMO ŠEPEČIO 
PAKEITIMAS

1. Pakelkite pagrindinį šveitimo šepetį ir 
išjunkite mašiną.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite 
raktą.

2. Atrakinkite pagrindinio šveitimo šepečio 
skyriaus prieigos dureles ir atidarykite.

3. Atsukite rankenėles, tvirtinančias tuščiosios 
eigos peties bloką prie pagrindinio šepečio 
bloko.
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4. Nuimkite tuščiosios eigos peties bloką iš 

pagrindinio šepečio bloko.

5. Ištraukite šepečius iš pagrindinio šlavimo 
skyriaus.

6. Padėkite naują arba kitu galu apsuktą 
pagrindinį šepetį ant grindų prie pagrindinio 
šlavimo skyriaus.

7. Užmaukite pagrindinį šepetį ant pavaros 
ašies. Sukite pagrindinį šepetį, kol jis 
sukibs su pavaros ašimi, tada iki galo 
užstumkite jį ant ašies.

8. Vėl įstatykite tuščiosios eigos peties bloką 
į pagrindinio šepečio bloką. Montuodami 
tuščiosios eigos bloką pasirūpinkite, kad 
tuščiosios eigos petys būtų virš šepečio 
skyriaus uždangos.

9. Įstatykite varžtus, kuriais tuščiosios eigos 
peties blokas tvirtinamas prie pagrindinio 
šepečio bloko. Ranka priveržkite varžtus.

10. Uždarykite ir užrakinkite pagrindinio šveitimo 
šepečio skyriaus prieigos dureles.



62 S16  9045344  (11-2020)

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
   PAGRINDINIO ŠEPEČIO TIKRINIMAS

1. Lygų ir horizontalų grindų paviršių padenkite 
kreidos arba kitos žymėjimo medžiagos 
sluoksniu.

PASTABA. Jei neturite kreidos ar kitos 
medžiagos, leiskite šepečiui suktis ant grindų dvi 
minutes. Ant grindų liks švaraus ploto žymė.

2. Pasukite raktinį jungiklį į ĮJUNGIMO padėtį.

3. Pakelkite pagrindinį šepetį virš kreida 
padengto ploto.

4. 5 sekundes palaikykite paspaudę „1-
Step“ mygtuką. Įsijungs šepečio pėdsako 
tikrinimo režimas. Vykstant šepečio pėdsako 
patikrinimui LED indikatorius toliau mirksės.

PASTABA. Jeigu tikrindami šepečio pėdsaką 
paspausite „1-Step“ mygtuką, pėdsako tikrinimo 
procedūrą nutrauksite.

5. Pagrindinio šepečio variklis įsijungs, o pavara 
dalinai nuleis šepetį, kad galėtumėte patikrinti 
variklio darbines sroves. Pagrindinis šepetys 
toliau leisis, kol variklio srovė pasieks 
pasirinktą prispaudimo jėgą atitinkančią vertę 
arba pavara pasieks galinę padėtį.

PASTABA. Jeigu pagrindinio šepečio / 
pasirinkto (-ų) šoninio (-ių) šepečio (-ių) srovė 
nepatenka į nustatytą intervalą, šepečio 
pėdsako patikrinimas bus nutrauktas. Matysite 
pagrindinės šlavimo sistemos klaidą.

6. Pėdsako patikrinimas vyksta maždaug 
10 sekundžių, po to pagrindinis šepetys 
pasikelia ir šepečio variklis išsijungia. 
Šepečio pėdsako patikrinimui pasibaigus „1-
Step“ LED indikatorius nustos mirksėti.

7. Nuvažiuokite nuo bandomojo ploto.

8. Patikrinkite šepečio pėdsako plotį. Tinkamas 
šepečio pėdsako plotis yra 50–89 mm 
(2–3,5 col.).

Ðepeèio nuolaibis yra nustatytas gamykloje 
ir jo reguliuoti nereikia, nebent bûtø 
pakeistos ðepeèiø sistemos dalys.

00582

Jeigu pagrindinio šepečio pėdsakas viename 
gale yra daugiau nei 15 mm (0,5 colio) 
siauresnis nei kitame, sureguliuokite 
horizontalumą. Žr. PAGRINDINIO ŠEPEČIO 
PĖDSAKO REGULIAVIMAS.

00601



63S16  9045344  (11-2020)

 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA  
   PAGRINDINIO ŠEPEČIO REGULIAVIMAS

1. Atlaisvinkite šepečio veleno atramos 
tvirtinimo varžtus ir tuščiosios eigos 
rankenėlę.

2. Pasukite raktinį jungiklį į ĮJUNGIMO padėtį.

3. Pakelkite pagrindinį šepetį virš kreida 
padengto ploto.

4. 5 sekundes palaikykite paspaudę „1-
Step“ mygtuką. Įsijungs šepečio pėdsako 
tikrinimo režimas. Vykstant šepečio 
pėdsako patikrinimui LED indikatorius 
toliau mirksės.

PASTABA. Jeigu tikrindami šepečio pėdsaką 
paspausite „1-Step“ mygtuką, pėdsako 
tikrinimo procedūrą nutrauksite.

5. Pagrindinio šepečio variklis įsijungs, o 
pavara dalinai nuleis šepetį, kad galėtumėte 
patikrinti variklio darbines sroves. Pagrindinis 
šepetys toliau leisis, kol variklio srovė 
pasieks pasirinktą prispaudimo jėgą 
atitinkančią vertę arba pavara pasieks galinę 
padėtį.

6. Pėdsako patikrinimas vyksta maždaug 
10 sekundžių, o po to pagrindinis šepetys 
pasikelia ir šepečio variklis išsijungia. Prieš 
šepečiui pakylant pasukite raktinį jungiklį į 
IŠJUNGIMO padėtį.

7. Priveržkite šepečio veleno atramos tvirtinimo 
varžtus ir tuščiosios eigos rankenėlę.

8. Dar kartą patikrinkite pagrindinio šepečio 
pėdsaką. Žr. PAGRINDINIO ŠEPEČIO 
PĖDSAKO TIKRINIMAS. Pagal poreikį 
sureguliuokite pagrindinio šepečio 
horizontalumą.
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 ŠONINIS ŠEPETYS 

Kasdien patikrinkite, ar šoninis (-ai) šepetys 
(-čiai) nesusidėvėjęs (-ę)ir ar nepažeistas (-i). 
Nuo šoninio šepečio arba šoninio (-ių) šepečio 
(-ių) pavaros stebulės nuimkite apsivijusias 
virveles ar vielas.

  ŠONINIO ŠEPEČIO KEITIMAS

Pakeiskite šepečius, kai jie ima valyti 
neefektyviai.

1. Pakelkite šoninį (-ius) šepetį (-čius) ir 
išjunkite mašiną.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite 
raktą.

2. Pasiekite šepečio centrą ir ištraukite 
fi ksuojamąjį vielokaištį, bei nuimkite tarpinę, 
kuriais šepetys ir fi ksatorius tvirtinami prie 
įvorės.

3. Ištraukite šoninį šepetį ir fi ksatorių iš po 
šoninio šepečio mechanizmo.

4. Padėkite šoninį šepetį po šoninio šepečio 
mechanizmu ir sutapdinkite fi ksatoriaus 
griovelį su fi ksavimo kaiščiu šoninio šepečio 
stebulėje.

5. Užkelkite šoninį šepetį, fi ksatorių ir tarpinę 
ant šoninio šepečio stebulės ir įkiškite į 
stebulę vielokaištį.
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  ŠONINIO ŠEPEČIO TIKRINIMAS

Kas 50 darbo valandų arba pakeitę šepetį 
patikrinkite šoninio šepečio pėdsaką. 

1. Pasukite raktinį jungiklį į ĮJUNGIMO padėtį.

2. Paspauskite šoninio šepečio mygtuką (-us), 
kad įjungtumėte.

3. 5 sekundes palaikykite paspaudę „1-Step“ 
mygtuką. Pradės mirksėti LED indikatorius, 
kuris mirksės kol šepečio pėdsako 
patikrinimas bus baigtas.

PASTABA. Jeigu tikrindami šepečio pėdsaką 
paspausite „1-Step“ mygtuką, pėdsako 
tikrinimo procedūrą nutrauksite.

4. Šoninio (-ių) šepečio (-ių) variklis (-iai) 
įsijungs ir pavaros iš dalies nuleis šepetį 
(-ius), kad galėtumėte patikrinti variklio 
darbines sroves.

PASTABA. Jeigu šoninio (-ių) šepečio (-ių) 
variklio srovė nepatenka į numatytą intervalą, 
šepečio pėdsako patikrinimas bus nutrauktas. 
Matysite šoninės šlavimo sistemos klaidą.

5. Šoninis (-iai) šepetys (-čiai) toliau leisis iki 
pavara (-os) pasieks galinę padėtį.

6. Apžiūrėkite šoninio šepečio pėdsaką (-us).

Kai šepečiai sukasi, dešiniojo šoninio 
šepečio šeriai turėtų liestis su grindimis 
srityje nuo 10 val. iki 3 val., o kairiojo – nuo 9 
val. iki 2 val.

350327

7. Pagal poreikį sureguliuokite šoninį (-ius) 
šepetį (-čius). Žr. ŠONINIO ŠEPEČIO 
REGULIAVIMAS.

.
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  ŠONINIO ŠEPEČIO REGULIAVIMAS

Šoninius šepečius reikia sureguliuoti, kai 
naudojamas naujas šepetys arba kai patikrinus 
pėdsaką nustatoma, kad šepetį reikia 
sureguliuoti arba pakeisti.

1. Pakelkite šoninį (-ius) šepetį (-čius) ir 
išjunkite mašiną.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite 
raktą.

2. Atlaisvinkite viršutinę žvaigždinę rankenėlę 
maždaug 1/2 apsisukimo.

3. Norėdami padidinti šepečio pėdsako plotį 
pasukite apatinę žvaigždinę rankenėlę prieš 
laikrodžio rodyklę.

Norėdami sumažinti šepečio pėdsako plotį 
pasukite apatinę žvaigždinę rankenėlę pagal 
laikrodžio rodyklę.

4. Priveržkite žvaigždinę rankenėlę, kad 
užfi ksuotumėte sureguliuoto šoninio šepečio 
padėtį.

5. Dar kartą patikrinkite šoninio šepečio 
pėdsaką. Žr. ŠONINIO ŠEPEČIO PĖDSAKO 
TIKRINIMAS. Pagal poreikį sureguliuokite 
šoninio šepečio pėdsakus.
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 APSAUGINIAI GAUBTAI IR TARPINĖS

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš 
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustokite ant 
horizontalaus paviršiaus, išjunkite mašiną 
ir ištraukite raktą.

   DIDELIŲ ŠIUKŠLIŲ GAUDYKLĖS UŽDANGA

Didelių šiukšlių gaudyklės uždangą galima 
pakelti specialiu pedalu, kad dideles šiukšles 
surinktumėte ir sušluotumėte į rinktuvą.

Apsauginės uždangos būklę ir nusidėvėjimą 
tikrinkite kas 100 darbo valandų. Uždangos ilgį 
tikrinkite kas 100 darbo valandų. Uždanga turi 
būti pakankamai ilga, kad vos liestų grindis, 
tačiau neturi siekti pagrindinio šepečio.

Didelių šiukšlių gaudyklės uždangos keitimas.

1. Atrakinkite pagrindinio šveitimo šepečio 
skyriaus dureles ir atidarykite, kad 
galėtumėte pasiekti pagrindinį šlavimo 
šepetį.

2. Ištraukite vielokaištį, kuriuo didelių šiukšlių 
gaudyklės uždanga tvirtinama prie šlavimo 
bloko.

3. Ištraukite didelių šiukšlių gaudyklės uždangą 
iš šlavimo bloko.

4. Įstatykite naują didelių šiukšlių gaudyklės 
uždangą į šlavimo bloką.

5. Įkiškite vielokaištį, kuriuo didelių šiukšlių 
gaudyklės uždanga fi ksuojama prie šlavimo 
bloko.

     ŠONIN�S UŽDANGOS

Šoninės uždangos yra abiejose mašinos pusėse 
priešais pagrindinio šlavimo šepečio skyrių. 
Šoninės uždangos turi vos liesti grindis.

Kasdien patikrinkite, ar uždangos nepažeistos, 
nenusidëvëjusios ir tinkamai sureguliuotos.
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   ŠONINËS RECIRKULIACIJOS UŽDANGOS

Šoninės recirkuliacijos uždangos yra abiejose 
pagrindinio šepečio skyriaus pusėse. Šoninės 
recirkuliacijos uždangos turi vos liesti grindis.

Kasdien patikrinkite, ar uždangos nepažeistos, 
nenusidëvëjusios ir tinkamai sureguliuotos.

   GALINĖ UŽDANGA

Galinė uždanga yra ant pagrindinio šepečio 
skyriaus galinės dalies apačios. Vertikaliosios 
uždangos turi vos liesti grindis.

Kasdien patikrinkite, ar uždanga nenusidėvėjusi, 
nepažeista ir tinkamai sureguliuota.

   GALINĖ RECIRKULIACIJOS UŽDANGA

Galinė recirkuliacijos uždanga yra pagrindinio 
šepečio skyriaus galinės dalies apačioje, iškart 
už pagrindinio šlavimo šepečio. Recirkuliacijos 
uždanga neturi liestis prie veikiančio pagrindinio 
šlavimo šepečio.

Kasdien patikrinkite, ar uždanga nenusidėvėjusi, 
nepažeista ir tinkamai sureguliuota.

   ŠONINIO ŠEPEČIO DULKIŲ KONTROLĖS 
UŽDANGOS (PASIRINKTIS)

Mašinose su vienu šoniniu šepečiu dulkių 
sulaikymo uždangos yra aplink visą šoninio 
šepečio bloką, o mašinose su dviem šoniniais 
šepečiais dulkių sulaikymo uždangos yra aplink 
abu šoninių šepečių blokus. Šoninės uždangos 
turi vos liesti grindis.

Kasdien patikrinkite, ar uždangos 
nenusidėvėjusios ir nepažeistos.
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   SURINKTUVO TARPIKLIAI

Surinktuvo tarpinės juosia angos tarp 
pagrindinio šepečio ir surinktuvo kraštą. 
Surinktuvas remiasi á tarpiklius, kai jis yra 
uždarytoje padëtyje.

Kas 100 veikimo valandø patikrinkite, ar 
tarpikliai nesusidëvëjæ ir ar nepažeisti.

Aukštojo išpylimo konfi gūracijos mašinos.

ĮSPĖJIMAS. Pakeltas surinktuvas 
gali nukristi. Užfi ksuokite surinktuvo 
atraminį strypą.

   SIURBLIO TARPIKLIS

Šiukšlių rinktuvo viršuje esanti siurblio tarpinė 
sandarina uždaryto rinktuvo fi ltrą.

Kas 100 veikimo valandø patikrinkite, ar 
tarpiklis nesusidëvëjæs ir ar nepažeistas.

  ŠLAVIMO SKYRIAUS „HEPA“ ŠONINĖS 
UŽDANGOS (TIK MAŠINOMS SU „HEPA“ 
FILTRAVIMO SISTEMA, PASIRENKAMOJI 
�RANGA)

Mašinų su HEPA fi ltravimo funkcija šlavimo 
skyriaus HEPA šoninės uždangos yra abiejose 
pagrindinio šlavimo šepečio pusėse. Šlavimo 
skyriaus HEPA šoninės uždangos turi vos liesti 
grindis.

Kasdien patikrinkite, ar uždangos nepažeistos, 
nenusidëvëjusios ir tinkamai sureguliuotos.

   ŠEPEČIO SKYRIAUS UŽDANGOS (TIK 
MAŠINOMS SU HEPA FILTRAVIMO SISTEMA, 
PASIRENKAMOJI ĮRANGA)

Mašinų su HEPA funkcija šepečio skyriaus 
uždangos yra abiejose mašinos pusėse, 
pagrindinio šlavimo skyriaus gale. 

Kasdien patikrinkite, ar uždangos 
nenusidėvėjusios ir nepažeistos.
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   PAGRINDINIO ŠEPEČIO DURELIŲ 
TARPINĖS(TIK MAŠINOSE SU HEPA 
FILTRAVIMO SISTEMA, PASIRENKAMOJI 
�RANGA)

Mašinų su HEPA fi ltravimo funkcija pagrindinio 
šepečio durelių tarpinės yra ant abiejų 
pagrindinio šepečio durelių viršaus ir galo.

Kasdien patikrinkite, ar tarpinės nesusidėvėjusios 
ir nepažeistos.

 DIRŽAI

  PAGRINDINIO ŠEPEČIO PAVAROS DIRŽAS

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite 
raktą.

Pagrindinio šepečio pavaros diržas yra 
pagrindinio šlavimo šepečio galvutėje. Diržo 
būklę ir nusidėvėjimą tikrinkite kas 100 veikimo 
valandų.

 PADANGOS

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite 
raktą.

Mašina yra su trimis grynos gumos padangomis: 
viena priekyje, o dvi – mašinos gale. Kas 500 
veikimo valandų patikrinkite, ar padangos 
nepažeistos ir nesusidėvėjusios.

 TECHNINĖ RANKINIO SIURBLIO PRIEŽIŪRA 
(PASIRENKAMOJI ĮRANGA)

 RANKINIO SIURBLIO VENTILIATORIUS

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite 
raktą.

Kas 50 darbo valandų tikrinkite rankinio siurblio 
ventiliatoriaus būklę.
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   RANKINIO SIURBLIO MAIŠO KEITIMAS

Kas 50 darbo valandų tikrinkite rankinio siurblio 
maišą. Jei maišas prisipildo arba įplyšta, 
sumažėja siurbimo galia ir rankinio siurblio 
maišą reikia pakeisti.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš 
mašinos ar ją apžiūrėdami, sustokite ant 
horizontalaus paviršiaus, išjunkite mašiną 
ir ištraukite raktą.

1. Paspauskite fi ksatoriaus svirtelę, kad 
atsidarytų rankinio siurblio korpuso dangtis.

2. Atidarykite rankinio siurblio dangtį ir 
užfi ksuokite atraminiu strypu.

3. Išimkite rankinio siurblio maišą iš rankinio 
siurblio skyriaus.

4. Įdėkite naują rankinio siurblio maišą į 
rankinio siurblio skyrių. Pasirūpinkite, kad 
maišą ant siurblio vamzdžio užmautumėte 
tinkamai.

5. Atfi ksuokite rankinio siurblio dangčio atraminį 
strypą, uždarykite ir užfi ksuokite rankinio 
siurblio skyriaus dangtį.
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 MAŠINOS STŪMIMAS, TEMPIMAS IR 
TRANSPORTAVIMAS

  MAŠINOS STŪMIMAS AR VILKIMAS

BŪKITE SAUGŪS! Atlikdami techninę 
mašinos priežiūrą, nestumkite arba 
netempkite mašinos, jei operatorius nesėdi 
sėdynėje ir nevaldo mašinos.

Mašinai sugedus, ją galima stumti iš priekio arba 
iš galo, bet tempti reikia tik iš priekio.

Mašiną tempiant arba stumiant stovėjimo 
stabdys turi būti atleistas. Norėdami atleisti 
stabdį, tarp elektroninės stabdžių svirties ir įvorės 
įkiškite nedidelio atsuktuvo galiuką. Stovėjimo 
stabdį atleidus, mašiną galima laisvai judinti.

Mašiną galima stumti arba tempti tik labai 
trumpą atstumą, ir negalima judėti sparčiau kaip 
3,2 km/h (2 m/h) greičiu. Mašina NĖRA pritaikyta 
stumti arba tempti ilgais atstumais ar dideliu 
greičiu.

DĖMESIO! Mašinos nestumkite ir netempkite 
ilgą atstumą, nes galite sugadinti pavarų 
sistemą.

Iškart po mašinos stūmimo, ištraukite atsuktuvą, 
esantį tarp elektroninės stabdžių svirties ir įvorės. 
NIEKADA neeksploatuokite mašinos, jei yra 
išjungtas jos stovėjimo stabdys.

BŪKITE SAUGŪS! Nenaudokite mašinos, kai 
stabdys atleistas.

  MAŠINOS TRANSPORTAVIMAS

1. Pakelkite šlavimo bloką.

2. Prieš pakraudami nuimkite surinktuvą 
(žemojo išvertimo konfi gūracija) arba 
pakelkite surinktuvą (aukštojo išvertimo 
konfi gūracija) pakankamai aukštai, kad jis 
netrukdytų. Mašiną galima kelti tik ant ne 
statesnio kaip 21,3 % šlaito.

3. Pastatykite krautuvą arba priekabą ant 
lygaus paviršiaus.

4. Atsukite mašiną galu į sunkvežimio ar 
priekabos pakrovimo bortą.

PASTABA. Mašinos galimybės užvažiuoti 
rampa priklauso nuo padangų būklės, rampos 
paviršiaus, oro sąlygų ir kitų veiksnių. Šią 
procedūrą gali vykdyti tik saugiai mašiną įkelti 
mokantis personalas.

5. Užvažiuokite mašina ant sunkvežimio 
platformos arba priekabos. Mašiną 
pastatykite taip, kad ji saugiai ir tolygiai 
remtųsi į platformos arba priekabos dugną ir 
ją būtų galima saugiai pririšti.

6. Pasukite raktinį jungiklį į IŠJUNGIMO padėtį.

7. Užblokuokite kiekvieną ratą paremdami 
kaladėle, kad mašina nenuriedėtų.

PASTABA. Sunkvežimio platformos arba 
priekabos grindyse gali tekti sumontuoti 
tvirtinimo kilpas.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš keldami mašiną 
ant sunkvežimio platformos arba priekabos 
pritvirtinkite ją diržais.
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8. Užkabinkite tvirtinimo diržus abiejose 

mašinos pusėse už rėmo gale (šalia 
atraminių ratukų) esančių angų ir 
pritvirtinkite juos prie sunkvežimio 
platformos arba priekabos, kad mašina 
nejudėtų.

9. Pritvirtinkite diržus abiejose mašinos 
pusėse prie priekinio mašinos rėmo 
(šalia atraminių ratukų) esančių nišų 
ir pritvirtinkite juos prie sunkvežimio 
platformos arba priekabos, kad mašina 
nejudėtų.

Jeigu mašina turi pasirenkamąsias dulkių 
sulaikymo uždangas, užkabinkite tvirtinimo 
diržus abiejose mašinos pusėse prie 
atraminių ratukų laikiklių ir pritvirtinkite 
mašiną prie sunkvežimio platformos arba 
priekabos.

PASTABA. Pasirūpinkite, kad veržiami diržai 
nespaustų galinės uždangos įtvaro dalies.

10. Pasirūpinkite, kad visi tvirtinimo diržai būtų 
gerai priveržti ir mašina priekaboje arba 
sunkvežimyje visiškai nejudėtų.
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  MAŠINOS PAKĖLIMAS

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite 
raktą.

Prieš keldami mašiną ištuštinkite surinktuvą.

Kėlimo vietos visų mašinų priekyje

Kėlimo vieta visų mašinų gale.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš pakeldami mašiną 
remontui ar priežiūrai užblokuokite 
jos ratus. Naudokite keltuvą ar kėliklį, 
išlaikantį mašinos svorį. Kelkite mašiną 
tik už nustatytų vietų. Paremkite mašiną 
keliamosiomis atramomis.
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  SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Prieš pastatant mašiną ilgam sandėliavimui, 
reikia atlikti šiuos veiksmus:

DĖMESIO! Saugokite mašiną nuo lietaus, 
laikykite ją viduje.

1. Pastatykite mašiną vėsioje, sausoje vietoje. 
Saugokite mašiną nuo lietaus ir sniego. 
Laikykite uždaroje patalpoje.

2. Prieš pradėdami sandėliuoti mašiną, 
įkraukite akumuliatorius: taip pailgės 
akumuliatorių eksploatacija. Kartą per 
mėnesį išimkite iš mašinos švino-rūgšties 
akumuliatorius. 

3. Prieš padėdami sandėliuoti, atjunkite 
akumuliatorius.

4. Mašiną laikykite sausoje patalpoje, pakėlę 
šveitimo bloką.

PASTABA. Kad neapgadintumėte mašinos, 
laikykite patalpoje, kurioje nėra graužikų ir 
vabzdžių.
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    BENDRIEJI MAŠINOS MATMENYS IR TALPA

Nr. Matmenys ir talpa
Ilgis 1 815 mm (71 col.)
Plotis (korpusas) 46 col. (1 168 mm)
Plotis (kėbulas su pasirenkamuoju šoniniu šepečiu) 46 col. (1 168 mm)
Tarpuašis 1 206 mm (47,5 col.)
Aukštis (be apsauginio stogelio) 1500 mm (59 col.)
Aukštis (su apsauginiu stogeliu) 2095 mm
Aukštis (aukštojo išvertimo konfi gūracija) 1 570 mm (61,8 col.)
Tarpuvėžis 1 030 mm (40,5 col.)
Pagrindinio (cilindrinio) šepečio ilgis 810 mm (32 col.)
Šoninio šepečio (disko) skersmuo 20 col.  (510 mm)
Šlavimo tako plotis (su vienu šoniniu šepečiu) 1170 mm (46 col.)
Šlavimo tako plotis (su dviem šoniniais šepečiais) 1,520 mm (60 col.)
Surinktuvo talpa (pagal tūrį) 150 l (5,3 pėd.3)
Surinktuvo talpa pagal masę (aukštojo išvertimo konfi gūracija) 159 kg (350 sv.)
Surinktuvo talpa pagal masę (žemojo išvertimo konfi gūracija) 91 kg (200 sv.)
Maksimalus surinktuvo išvertimo aukštis (aukštojo išvertimo konfi gūracija) 1 572 mm (61,9 col.)

Minimalus surinktuvo išvertimo aukštis (aukštojo išvertimo konfi gūracija) 2 220 mm (87,4 col.)

Dulkių fi ltro plotas (standartinis) 9 m2  (97 pėd.2)

Dulkių fi ltro plotas (HEPA) 4,6 m2  (50 pėd.2)

Masė be akumuliatorių (aukštojo išvertimo konfi gūracija) 793 kg (1 748 sv.)
Masė be akumuliatorių (žemojo išvertimo konfi gūracija) 698 kg (1 538 sv.)
Masė, aukštojo išvertimo konfi gūracija (su standartiniais akumuliatoriais) 975 kg (2 150 sv.)
Masė, žemojo išvertimo konfi gūracija (su standartiniais akumuliatoriais) 880 kg (1 940 sv.)
GVWR (aukštojo išvertimo konfi gūracija) 1 406 kg (3 100 sv.)
GVWR (žemojo išvertimo konfi gūracija) 1 243 kg (2 740 sv.)
Apsaugos klasė IPX5

Vertės nustatytos pagal IEC 60335-2-72 Matmuo

Garso slėgio lygis LpA 67 dB
Garso slėgio neapibrėžtis KpA 3 dB
Garso galios lygis LWA + neapibrėžtis KWA 91 dB + 2,98 dB
Vibracija – delnas ir ranka <2,5 m/s2

Vibracija – visas kūnas <0,5 m/s2
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   BENDRIEJI MAŠINOS EKSPLOATACINIAI 
PARAMETRAI

Nr. Matmuo
Apsisukimo tako plotis (be šoninio šepečio) 2 140 mm (84 col.)
Judėjimo pirmyn greitis 8,8 km/val. (5,5 mph)
Judėjimo greitis šluojant (pirmyn) 8,8 km/val. (5,5 mph)
Judėjimo greitis su pakeltu piltuvu (pirmyn) 2,4 km/val. (1,5 mph)
Judėjimo atgal greitis 4,8 km/h (3 mph)
Didžiausias pakrovimo nuokalnės nuolydis – tuščia 21,3 % / 12°
Didžiausias nuokalnės nuolydis šluojant 14,1 % / 8°
Didžiausias nuokalnės plokštumos nuolydis (BMM) 21,3 % / 12°
Aukščiausia darbinė aplinkos temperatūra 43 °C (110 °F)
Žemiausia darbinė aplinkos temperatūra šlavimo funkcijai 0 °C (32 °F)

  ENERGIJOS TIEKIMO ĮRANGA

Tipas Kiekis Voltai Įkrova (Ah) Svoris
Švino-rūgšties akumuliatoriai 
(maks. akumuliatoriaus matmenys): 
Plotis 731 mm (28,8 col.) x 
ilgis 506 mm (19,9 col.) x 
aukštis 395 mm (15,6 col.)

6 36 240 per 20 val. 30 kg (67 sv.)
6 36 360 per 20 val. 44 kg (98 sv.)

Ličio jonų akumuliatorius 2 vnt. 
baterija

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

4 vnt. 
baterija

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

6 vnt. 
baterija

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

Tipas Paskirtis Nuolatinės 
srovės įtampa

kW (AG)

Elektriniai varikliai Pagrindinis šlavimo šepetys 36 0,75 (1,00)

Šoninis šlavimo šepetys 36 0,12 (0,16)

Siurbiamasis ventiliatorius 36 0,60 (8,00)

Varytuvas 36 1,20 (1,60)

Rankinis siurblys (pasirinktis) 36 0,71 (0,95)

Tipas Nuolatinės 
srovės įtampa

A Hz Fazė Kinta-
mosios 
srovės 
įtampa

Įkroviklis (integruotas) 36 25 50–60 1 100–240
Įkroviklis (integruotas) 36 33 50–60 1 100–240
Įkroviklis (išorinis) 36 25 50–60 1 100–240
Įkroviklis, ličio jonų akumuliatoriaus (išorinis) 36 33 50–60 1 100–240

 PADANGOS

Vieta Tipas Dydis
Priekinė (1) Kietoji medžiaga 102 mm plotis x 300 mm išorinis skersmuo (4 col. x 12 col.)
Galinė (2) Kietoji medžiaga 102 mm plotis x 300 mm išorinis skersmuo (4 col. x 12 col.)
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  MAŠINOS MATMENYS. ŽEMOJO IŠVERTIMO 
KONFIGŪRACIJA

1815 mm  (71 in)

1500 mm
(59 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

Track
(at rear wheels)

1030 mm (40.5 in)

1168 mm
(46 in)

2095 mm
(82.5 in)

(Both High Dump 
and Low Dump)
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  MAŠINOS MATMENYS. AUKŠTOJO 
IŠVERTIMO KONFIGŪRACIJA

1815 mm  (71 in)

1570 mm
(61.8 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

Track
(at rear wheels)

1030 mm (40.5 in)

1168 mm
(46 in)
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 PRIŽIŪRĖTOJO VALDIKLIAI

Valdikliai galite reguliuoti maksimalius važiavimo 
ir šlavimo greičius.

  PRIŽIŪRĖTOJO REŽIMO ĮJUNGIMAS

1. Pasukite raktinį jungiklį į IŠJUNGIMO padėtį.

2. Palaikykite paspaudę „Eco“ režimo 
mygtukąir tuo pačiu metu pasukite raktinį 
jungiklį į ĮJUNGIMO padėtį. 

3. Toliau laikykite „Eco“ režimo mygtuką 
paspaustą, o raktinį jungiklį ĮJUNGIMO 
padėtyje, kol dažnai pradės mirksėti 
dešinio ir kairiojo šoninių šepečių mygtukų 
indikatoriai.

4. Atleiskite raktinį jungiklį ir „Eco“ režimo 
mygtuką.

PASTABA. Kai mašina veikia Prižiūrėtojo 
režimu, važiuoti ji negali. Toliau atlikite reikiamus 
pakeitimus, išsaugokite juos ir išjunkite 
Prižiūrėtojo režimą, kaip nurodyta tolesniuose 
žingsniuose; jei pakeitimų išsaugoti nenorite, 
pasukite raktinį jungiklį į IŠJUNGIMO padėtį 
ir iškarto išjungsite Prižiūrėtojo režimą. Jeigu 
Prižiūrėtojo režimą išjungiate pasukdami raktinį 
jungiklį į IŠJUNGIMO padėtį, pakeitimai išsaugoti 
nebus.

5. Stebėkite „Eco“ režimo mygtuko ir abiejų 
šoninių šepečių indikatorius. „Eco“ režimo 
mygtuko indikatorius turi įsijungti (šviesti 
nemirksėdamas), o abiejų šoninių šepečių 
indikatoriai turi lėtai mirksėti. Tai reiškia, kad 
mašina veikia Prižiūrėtojo režimu. 
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  MAŠINOS GREIČIO KEITIMAS

1. Įjunkite Prižiūrėtojo režimą. Žr. 
„PRIŽIŪRĖTOJO REŽIMO ĮJUNGIMAS“.

2. Stebėkite akumuliatoriaus išsikrovimo 
indikatorius. Mašinos greitį rodo mirksintys 
akumuliatoriaus išsikrovimo indikatoriai.

Mirksintys indika-
toriai

Mylios per valandą 
(MPH)

1 indikatorius 1 MPH (1,6 km/val.)
2 indikatoriai 2 MPH (3,2 km/val.)
3 indikatoriai 3 MPH (4,8 km/val.)
4 indikatoriai 4 MPH (6,4 km/val.)
5 indikatoriai 5,5 MPH (8,8 km/val.)

3. Paspauskite „Eco“ režimo mygtuką, jei norite 
sukeisti maksimalaus šlavimo greičio parinktį 
(akumuliatoriaus indikatoriai mirksės lėtai) 
su maksimalaus važiavimo greičio parinktimi 
(akumuliatoriaus indikatoriai mirksės greitai).

4. Jei norite sumažinti greitį, paspauskite 
kairiojo šoninio šepečio mygtuką.

Jei norite padidinti greitį, paspauskite 
dešiniojo šoninio šepečio mygtuką.

5. Jei norite išsaugoti greičio parinktis, 
paspauskite „Eco“ režimo mygtuką. 
Pakeitimai bus išsaugoti tik paspaudus „Eco“ 
režimo mygtuką.

6. Jei norite išjungti Prižiūrėtojo režimą, 
pasukite raktinį jungiklį į IŠJUNGIMO 
PADĖTĮ.
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