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INNLEDNING
Denne håndboken følger med alle nye modeller. Den inneholder nødvendige drifts- og vedlikeholdsinstrukser.

Les gjennom hele håndboken, og pass på at du har forstått
 maskinen før du bruker eller vedlikeholder den.

Denne maskinen vil yte utmerket service. Beste mulige resultater vil imidlertid oppnås for minimumskostnader hvis:
• Maskinen driftes med rimelig påpasselighet.
• Maskinen vedlikeholdes jevnlig – i henhold til de medfølgende vedlikeholdsinstruksene.
• Maskinen vedlikeholdes med utstyr fra leverandøren eller tilsvarende deler.

BESKYTT MILJØET

Avhend emballasje og brukte 
komponenter som batterier og 
væsker på en 
miljøvennlig måte 
i henhold til lokale forskrifter for 
avfallshåndtering.

 Husk alltid å resirkulere.

TILTENKT BRUK

S16 er en industriell maskin som er utviklet for å feie både ujevne og jevne harde overfl ater (betong, fl is, stein, syntetisk osv.) og teppebelagte 
overfl ater (nylon, polyester og/eller ull av kommersiell kvalitet). Vanlige bruksområder er skoler, kontorbygninger, messeanlegg, fl yplasser, lagre, 
produksjonsanlegg og kjøpesentre. Maskinen må ikke brukes på jord, gress eller overfl ater med tepper for privat bruk. Denne maskinen er ment 
for både innendørs og utendørs bruk. Denne maskinen er ikke ment for bruk på offentlige veibaner. Denne maskinen skal ikke brukes på andre 
måter enn det som er beskrevet i denne brukerhåndboken.

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

Spesifi kasjoner og deler kan endres uten forhåndsmelding.

Originalinstrukser, copyright© 2020 TENNANT Company, Trykt i Nederland.

MASKINDATA

Fyll ut under installasjonen for bruk ved 
en senere anledning.

Modellnr. -    

Serienr. -    

Installasjonsdato -   
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SIKKERHET
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER – TA 

VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Følgende forholdsregler brukes i denne 
brukerhåndboken som angitt i beskrivelsene:

ADVARSEL: For å advare om farer eller 
utrygg praksis som kan resultere i alvorlig 
personskade eller død.

FORSIKTIG: For å advare om utrygg 
praksis som kan resultere i mindre eller 
moderat personskade.

SIKKERHETSHENSYN: For å identifi sere 
handlinger som må følges for trygg bruk 
av utstyret.

Den følgende informasjonen signaliserer mulige farlige 
forhold til operatøren. Vit når disse forholdene kan 
oppstå. Finn alle sikkerhetsanordninger på maskinen. 
Rapporter maskinskade eller feilaktig operasjon 
øyeblikkelig.

ADVARSEL: Batteriene avgir 
hydrogengass. Det kan forårsake 
eksplosjon eller brann. Hold gnister og 
fl ammer borte. Hold dekslene åpne under 
lading.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive 
materialer kan forårsake eksplosjon eller 
brann. Ikke plukk opp.

ADVARSEL: Hevet beholder kan falle. Sett 
på tankens støttestang.

ADVARSEL: Klemmepunkt for løftearm. 
Hold avstand fra løftearmene til 
beholderen.

ADVARSEL: Tungt objekt. Feil løfteteknikk 
kan føre til ryggskader. Bruk vinsj ved 
fjerning.

ADVARSEL: Elektrisk fare

- Koble fra batterikabler og laderkontakten 
før service utføres på maskinen.

- Ikke lad batteriene hvis strømledningen 
er ødelagt. Ikke utfør endringer på 
kontakten.

Hvis laderens strømledning er skadet eller ødelagt, 
må den skiftes av produsenten, en autorisert 
servicerepresentant eller annen kvalifi sert person for å 
unngå en farlig situasjon.

Denne maskinen kan være utstyrt med teknologi som 
automatisk kommuniserer over mobilnettverket. Hvis 
denne maskinen skal benyttes på steder hvor bruk av 
mobiltelefon er begrenset grunnet bekymringer knyttet 
til utstyrsinterferens, ta kontakt med en Tennant-
representant for å få informasjon om hvordan du 
deaktiverer funksjonaliteten for mobilkommunikasjon.

SIKKERHETSHENSYN: 

1. Ikke betjen maskinen:
 - Uten opplæring og autorisasjon.
 - Med mindre du har lest og forstått 

brukerhåndboken.
 - Under påvirkning av alkohol og visse typer 

medisin.
 - Ved bruk av en mobiltelefon og andre typer 

elektroniske enheter.
 - Hvis man ikke er psykisk og fysisk i stand til å 

følge maskininstruksene.
 - Hvis bremsen er koplet ut.
 - Uten fi ltre på plass eller med tilstoppede fi ltre.
 - I støvete omgivelser uten støvsugerviften på.
 - Hvis den ikke fungerer som den skal.
 - I områder hvor brannfarlig damp/væske eller 

brennbart støv er til stede.
 - I områder som er for mørke til å se kontrollene 

godt og hvor man ikke kan betjene maskinen 
med mindre driftslys/frontlys er påslått.

 - I områder med mulighet for fallende objekter 
med mindre maskinen er utstyrt med oververn.

2. Før du starter maskinen:
 - Sjekk maskinen for væskelekkasje.
 - Sørg for at alle sikkerhetsanordninger er på 

plass og fungerer som de skal.
 - Sjekk om bremsene og styringen fungerer 

ordentlig.
 - Juster og fest setebeltet (hvis utstyrt).
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3. Når du bruker maskinen:

- Bruk den kun som beskrevet i denne 
brukerhåndboken.

- Bruk bremsene til å stanse maskinen.
- Ikke plukk opp brennende eller røykende skrot, 

slik som sigaretter, fyrstikker og varm aske.
- Kjør sakte i stigninger og på glatte overfl ater.
- Ikke fei på rampestigninger som overstiger 

14,1 % / 8° helling. Ikke transporter på 
rampestigninger som overstiger 21,3 % / 12° 
helling.

- Reduser hastigheten under svinging.
- Hold alle kroppsdeler innenfor 

operatørstasjonen når maskinen er i 
bevegelse.

- Vær alltid oppmerksom på omgivelsen under 
betjening av maskinen.

- Vær forsiktig når du reverserer maskinen.
- Vær forsiktig når du fl ytter maskinen med 

beholderen hevet (høy tømmemodell).
- Sørg for at du har tilstrekkelig klaring før du 

hever beholderen (høy tømmemodell).
- Ikke hev beholderen mens maskinen står i en 

helling (høy tømmemodell).
- Vær forsiktig når beholderen tømmes. 

Beholderen kan romme opptil 91 kg (200 
lbs). Feil løfting av tunge materialer kan føre 
til ryggskader eller andre personskader (lav 
tømmemodell).

- Hold barn og uautoriserte personer unna 
maskinen.

- Ikke ha passasjerer på noen del av maskinen.
- Sikkerhets- og trafi kkregler skal alltid 

overholdes.
- Rapporter maskinskade eller feilaktig operasjon 

øyeblikkelig.

4. Før du forlater eller utfører service på maskinen:
- Stans på en plan overfl ate.
- Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

5. Når du utfører service på maskinen:
- Alt arbeid skal utføres med tilstrekkelig 

belysning og synlighet.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt ventilert.
- Unngå bevegelige deler. Ikke bruk løse klær og 

smykker, og sett opp langt hår.
- Blokker maskinhjulene før maskinen jekkes 

opp.
- Maskinen må kun jekkes opp på angitte steder. 

Støtt maskinen med støttebein.
- Bruk en vinsj eller jekk som støtter vekten av 

maskinen.
- Ikke skyv eller trekk maskinen uten en operatør 

i setet som kontrollerer maskinen.
- Ikke skyv eller trekk maskinen i hellinger med 

bremsen utkoplet.
- Bruk papp til å fi nne hydraulikkvæskelekkasjer 

under trykk.

- Ikke bruk høytrykksspyler eller vannslange 
på maskinen i nærheten av elektriske 
komponenter.

- Koble fra batterikoblinger og laderledning før du 
jobber med maskinen.

- Ikke trekk i batteriladerens ledning for å koble 
fra. Grip tak i kontakten ved uttaket og trekk 
den ut.

- Ikke bruk ikke-kompatible batteriladere, siden 
dette kan skade batteripakkene og dermed 
forårsake brann.

- Kontroller laderledningen regelmessig for å se 
etter slitasje.

- Ikke koble fra den eksterne laderens 
likestrømsledning fra maskinkontakten 
når laderen er i bruk. Dette kan føre 
til lysbuedannelse. Hvis laderen må 
avbrytes under lading, kobler du først fra 
strømledningen.

- Unngå kontakt med batterisyre.
- Hold alle metallgjenstander borte fra batteriene.
- Bruk en ikke-ledende enhet for batterifjerning.
- Bruk en vinsj og tilstrekkelig hjelp når du løfter 

batteriene.
- Batteriinnsetting skal utføres av kvalifi sert 

personell.
- Følg stedets sikkerhetsretningslinjer for fjerning 

av batterier.
- Alle reparasjoner må kun utføres av kvalifi sert 

servicemekaniker.
- Ikke prøv å endre maskinen fra originaldesignet.
- Bruk reservedeler fra Tennant eller andre 

godkjente reservedeler.
- Bruk personlig verneutstyr etter behov og der 

det er anbefalt i denne brukerhåndboken.

For sikkerhet: bruk hørselsvern.

For sikkerhet: bruk vernehansker.

For sikkerhet: bruk øyevern.

For sikkerhet: bruk støvmaske.
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6. Ved lasting/lossing av maskin på/av lastebil eller 

henger:
 - Bruk en rampe, lastebil eller tilhenger støtter 

vekten av maskinen og operatøren.
 - Tøm avfallstanken før lasting av maskinen.
 - Ikke kjør på en glatt rampe.
 - Vær forsiktig ved kjøring på rampe.
 - Ikke last/loss maskiner på rampestigninger som 

overstiger 21,3 % / 12°.
 - Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
 - Blokker maskinens hjul.
 - Fest maskinen fast til lastebil eller tilhenger.
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Følgende sikkerhetsdekaler er plassert på maskinen 
på angitte steder. Skift ut ødelagte/manglende merker.

ADVARSELMERKING - 
Klemmepunkt for løftearm. 
Hold avstand fra løftearmene 
til beholderen.

Plassert bak på begge 
løftearmer (kun høye 
tømmemodeller).

1251176

ADVARSELSDEKAL – Hevet tank kan falle. 
Sett på tankens støttestang.

Plassert på siden av begge løftearmer (kun 
høye tømmemodeller).

ADVARSELMERKING - 
Roterende børste. Hold 
hendene unna.

Plassert på 
sidebørsteplate(r) (bare 
maskiner utstyrt med 
valgfri(e) sidebørste(r)).

FOR SIKKERHETSDEKAL – Kun 
autorisert servicemekaniker.

Plassert på elektronikkdeksel (bak 
operatørsetet).

1205722
1225590
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Plassert på det elektriske panelet.

FOR SIKKERHETSDEKAL – Kun autorisert 
servicemekaniker.

1205722

FOR SIKKERHETSDEKAL - 
Les brukerhåndboken før 
bruk.

Plassert på det 
elektriske panelet.

1206682

ADVARSELSMERKING 
– Batteriene avgir 
hydrogengass. Det kan 
forårsake eksplosjon eller 
brann. Hold gnister og 
fl ammer borte. Hold dekslene 
åpne under lading.

Plassert nederst på 
seteplaten.

1204748

ADVARSELSMERKING - Fare for elektrisk støt. Ikke 
lad batteriene med skadet kabel.

Plassert nederst på seteplaten.

1205563
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ADVARSELMERKING - Børstene kan kaste 
gjenstander. Stopp motoren før beholderen løftes.

Plassert bak på beholderen (kun lave tømmemodeller)

1254722
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 MASKINKOMPONENTER

A

B

C

D E F

I

K

L

N

M

P

O

G H

J

A.  Beholder
B. Beholderhåndtak (kun lave 

tømmemodeller)
C. Høyre kappe
D. Ryggealarm/blinkende lys (ekstra)
E. Operatørsete
F. Ratt
G. Høyre kontrollpanel
H. Venstre kontrollpanel

I. Venstre sidebørste (Ekstrautstyr)
J. Høyre sidebørste (Ekstrautstyr)
K. Beholderstøtte (Kun høy tømmemodell)
L. Beholderfi lter
M. Venstre kappe
N. Tilgangsdør til hovedbørste
O. Hovedfeiebørste
P. Kontrollpedaler
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 KONTROLLPANELER

A

C D

G

H

F

B

E

I

J
K L

N

O

P
Kv.

R

S

T

M

U

A.  Nøkkelbryter
B.  Retningsbryter
C.  Nødstoppknapp
D. Vakuumstavbryter (Ekstrautstyr)
E. Bryter for løfting/senking av beholder 

(Kun høy tømmemodell)
F. Bryter for utrulling av beholder (Kun høy 

tømmemodell)
G.  Bryter for kjørelys / varselblinklys (ekstra)
H. Timeteller
I. Indikatorlamper for batteri
J. Indikatorlamper for hovedbørstetrykk
K. Knapp for børstetrykk

L. Vakuumvifteknapp
M. Indikatorlamper for vakuumvifte (bak 

rattet)
N. 1-Step-knapp
O. ECO (Economy)-knapp
P. Hornknapp
Q. Knapp for fi lterrister
R. Knapp for høyre sidebørste
S. Knapp for venstre sidebørste 

(Ekstrautstyr)
T. Knapp for beholdersikkerhet (Kun høy 

tømmemodell)
U. Indikatorlamper (Slitt børste, Smart-

Fill ABW (Automatic Battery Warning, 
automatisk batterivarsel)-tank har lavt 
nivå (Ekstrautstyr), HEPA-fi lter tett 
(Ekstrautstyr) og feilindikatorer)
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 KONTROLLPEDALER

A

C

B

A. Bremsepedal
B. Propellpedal
C. Pedal for fanging av større avfall
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 SYMBOLDEFINISJON

Disse symbolene brukes på maskinen til å 
identifi sere kontroller, displayer og funksjoner.

På Av

Feil-/varselindikator Horn

Slitt hovedbørste Fylling av automatisk 
batterivanningstank (Ekstrautstyr)

HEPA (High Effi ciency Particulate 
Arrestance) Eco (Økonomimodus)

1-trinn Nødstopp

Driftslys/farelys Filterrister

Venstre sidebørste (Ekstrautstyr) Farelys

Høyre sidebørste Sikringsbryter

Vakuumvifte Jekkepunkt

Hev beholder Batteriladning

Senk beholder Vakuumstav (Ekstra)

Utrulling av beholder Beholdersikkerhet

Innrulling av beholder Fremover/revers



16 S16  9045347  (11-2020)

DRIFT

 INSTALLERE BATTERIER

FORSEGLEDE BLYSYREBATTERIER

ADVARSEL: Brann- eller 
eksplosjonsfare Batteriene utskiller 
hydrogengass. Hold maskinen 
unna gnister og ?pne fl ammer. La 
batteridekslet v?re ?pent under 
lading.

SIKKERHETSHENSYN: Når du utfører service 
på maskinen: Hold alle metallgjenstander 
borte fra batteriene. Bruk en ikke-
ledende enhet for batterifjerning. Bruk en 
vinsj og tilstrekkelig hjelp når du løfter 
batteriene. Batteriinnsetting skal utføres 
av kvalifi sert personell. Følg stedets 
sikkerhetsretningslinjer for fjerning av 
batterier.

BATTERIETS SPESIFIKASJONER

Seks 6-volts dypsyklus-blysyrebatterier.

Maks. batteridimensjoner: 28,8 in / 731 mm B 
x 19,9 in / 506 mm L x 15,6 in / 395 mm H.

1. Sett maskinen på et plant underlag og ta ut 
nøkkelen.

2. Løft dekselet til batterirommet og sett på 
støtten.

3. Fjern braketten bak i batterirommet.

4. Få hjelp med å installere batteriene forsiktig 
i batterirommet og plassér batteripolene som 
vist. Sett i avstandsstykkene av skumgummi 
langs batteriene som vist når du installerer 
de mindre batteriene.

5. Bruk batteripolhettene til å koble 
batterikablene til batteripolene, RØD TIL 
POSITIV (+) og SORT TIL NEGATIV (−).

VIKTIG: Før lading må det sørges for at 
laderinnstillingene er tilpasset batteritypen.

6. Monter braketten tilbake bak i batterirommet.
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 BETJENING AV KONTROLLER

   INDIKATOR FOR BATTERIUTLADING

Indikator for batteriutlading viser ladenivået til 
batteriene mens maskinen er i drift.

Når batteriene er fulladet, vil alle fem 
indikatorene lyse. Lad opp batteriene når kun én 
av indikatorene lyser. Ikke la batteriene lades ut 
under 20 % (siste stolpe).

MERK: Avlesningen på indikatoren for 
batteriutlading er ikke nøyaktig når maskinen 
slås på. Betjen maskinen i et par minutter før du 
leser av batterienes ladenivå.

   INDIKATOR FOR SLITT BØRSTE

Indikatoren for slitt børste blinker når 
hovedbørstemotoren oppdager at hovedbørsten 
er slitt. For best mulig feieytelser anbefales det 
at hovedbørsten alltid skiftes ut så snart som 
mulig når indikatoren for slitt børste blinker. 
Indikatoren for slitt børste vil etterhvert lyse hele 
tiden dersom hovedbørsten ikke skiftes når 
indikatoren blinker, og feieytelsene vil bli stadig 
dårligere. Se SKIFTE UT HOVEDBØRSTEN 
i VEDLIKEHOLD-avsnittet for instruksjoner til 
hvordan hovedbørsten skiftes ut.

   FYLLING AV AUTOMATISK 
BATTERIVANNINGSTANK (EKSTRAUTSTYR)

SmartFill ABW-indikatoren lyser når det ikke er 
tilstrekkelig vann i tanken til å fylle batteriene. 
Alle feiefunksjoner vil slutte å fungere, og vil ikke 
kunne brukes dersom maskinen brukes i mer 
enn 10 timer etter at indikatorlyset først begynte 
å lyse. Se SMART-FILL ABW (AUTOMATISK 
BATTERIVANNING)-SYSTEM i VEDLIKEHOLD-
avsnittet for instruksjoner til hvordan tanken 
fylles.
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   HEPA (HIGH EFFICIENCY PARTICULATE 
ARRESTANCE)-INDIKATOR (KUN FOR 
MASKINER SOM ER UTSTYRT MED 
HEPA-FILTRERINGSSYSTEM SOM 
EKSTRAUTSTYR)

HEPA-indikatoren lyser når HEPA-fi lteret må 
skiftes ut fordi det er i ferd med å bli tett, og 
luft ikke kan passere gjennom fi lteret. For best 
mulig feieytelser bør HEPA-fi lteret skiftes ut så 
snart som mulig når HEPA-indikatoren lyser. 
Se FJERNE / SKIFTE UT STØVFILTERET i 
VEDLIKEHOLD-avsnittet for instruksjoner til 
hvordan HEPA-fi lteret skiftes ut.

   FEILINDIKATOR

Feilindikatoren lyser når det oppdages en 
feilkode. Se FEIL / VARSELKODER OG 
INDIKATORER for mer informasjon om feilkoder.

  TIMETELLER

Timetelleren registrerer antall timer maskinen 
ble brukt. Bruk denne informasjonen til å fastslå 
maskinens serviceintervaller.

   1-STEP-KNAPP

Trykk på 1-STEP-knappen for å aktivere 
alle valgte feiefunksjoner. Før 1-STEP-
knappen trykkes vil lysene over alle de valgte 
feiefunksjonene være på, men de valgte 
funksjonene vil være i standbymodus til 1-STEP-
knappen trykkes. Trykk på 1-STEP-knappen 
igjen etter endt rengjøring for å stanse alle 
feiefunksjoner.

Indikatorlampen over knappen vil begynne å lyse 
når 1-STEP-knappen trykkes.
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   KNAPP FOR BEHOLDERSIKKERHET

Knappen for beholdersikkerhet må trykkes 
og holdes inne så lenge beholderen løftes 
eller senkes. Bryteren for heving/senking av 
beholderen vil ikke fungere til heving eller 
senking av beholderen dersom knappen for 
beholdersikkerhet ikke er trykket. Beholderen 
vil stoppe heving/senking dersom knappen for 
beholdersikkerhet slippes mens beholderen 
heves eller senkes.

   VAKUUMVIFTEKNAPP

Slå på vakuumvifte: Trykk på knapp for 
vakuumvifte for feiing. Den nedre lampen vil 
lyse.

Juster vakuumviften til høyeste innstilling: Trykk 
på knapp for vakuumvifte for feiing igjen. Øvre 
og nedre indikatorlamper vil lyse.

Slå av vakuumviften: Trykk på knapp for 
vakuumvifte for feiing. Begge indikatorlamper vil 
være av.

   KNAPPER FOR VENSTRE OG HØYRE 
SIDEBØRSTER

Slå på venstre sidebørste (ekstrautstyr): Trykk 
på    knappen for venstre sidebørste. Indikatorlyset 
tennes.

Slå av høyre sidebørste: Trykk på    høyre 
sidebørsteknapp. Indikatoren slukker.

Slå på venstre sidebørste: Trykk på knappen for 
venstre sidebørste. Indikatorlyset tennes.

Slå av venstre sidebørste: Trykk på knappen for 
venstre sidebørste. Indikatoren slukker.

MERK: Sidebørsten(e) fungerer ikke uavhengig 
av feiende hovedbørster. Hovedbørsten slås 
også på sammen med sidebørsten(e) når 
1-Step-knappen trykkes.
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   ECO (Economy)-knapp

Bruk Eco (economy)-modusknappen for å øke 
maskinens driftstid. I Eco-modus vil spenningen 
til alle motorene senkes, noe som øker 
maskinens driftstid og senker støynivået.

Slå på Eco-modus: Trykk på Eco-
modusknappen for å sette maskinen i Eco-
modus (laveste viftehastighet og laveste 
innstilling for børstetrykk). Eco-indikatorlyset 
tennes.

Slå av Eco-modus: Trykk på Eco-modusknappen 
for å sette maskinen tilbake til tidligere 
innstillinger. Indikatoren slukker.

MERK: Vakuumviften kan slås av mens 
maskinen står i Eco-modus, men maskinen 
vil avslutte Eco-modus dersom børstetrykket 
endres.

   KNAPP FOR FILTERRISTER

Trykk på knappen for fi lterrister. Filterristeren 
aktiveres i 30 sekunder. 

Knappen for fi lterrister vil lyse mens fi lterristeren 
er i bruk. Trykk på  knappen for fi lterrister igjen 
for å stoppe fi lterristeren.

MERK: Hvis beholderfi lteret tettes mens 
maskinen feier, vil lyset for fi lterristeren blinke 
sakte for å vise at fi lteret må ristes.

MERK: Hvis maskinen har feid kontinuerlig i 30 
minutter eller mer, vil fi lterristeren automatisk 
riste fi lteret når 1-Step-knappen trykkes for å slå 
av feiesystemet.

MERK: Filterristeren fungerer ikke dersom 
beholderen er hevet. Beholderen må være helt 
senket for at fi lterristeren skal fungere.
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   NØDSTOPPKNAPP 

Nødstoppknappen stanser maskinen 
øyeblikkelig.

MERK: Rattet må svinges helt til enten høyre 
eller venstre dersom maskinen stanses i helling.

Slå av maskinen: Trykk på nødstoppknappen.

Start maskinen på nytt: Drei nødstoppknappen 
til høyre for å løse ut knappen. Vri 
tenningsnøkkelen til AV, og vri deretter nøkkelen 
med klokken og slipp den på ON-posisjonen.

Denne knappen skal kun brukes i 
nødsituasjoner. Den skal ikke brukes til å slå av 
maskinen til vanlig.

   RETNINGSBRYTER

Bruk regningsbryteren til å velge fremover eller 
revers. Trykk ned propellpedalen for å fl ytte 
maskinen.

MERK: Et lydsignal avgis når retningsbryteren 
settes i revers.

MERK: Kun maskiner utstyrt med blinkende lys/
ryggealarm: Ryggelyset og alarmen fungerer kun 
når maskinen kjører i revers.

   DRIFTS-/FARELYSBRYTER 
(EKSTRA)

Driftslys og farelys på: Trykk øverst på drifts-/
farelysbryteren.

Farelys på: Trykk drifts-/farelysbryteren til midtre 
posisjon.

Alle lamper slukkes: Trykk nederst på drifts-/
farelysbryteren.
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   PROPELLPEDAL

Trykk ned propellpedalen for å fl ytte maskinen.

   BREMSEPEDAL

Trykk ned bremsepedalen for å stoppe 
maskinen.

MERK: Rattet må svinges helt til enten høyre 
eller venstre dersom maskinen stanses i helling.

   PEDAL FOR FANGING AV STØRRE AVFALL

Pedalen for fanging av større avfall åpner 
fangeluken foran hovedbørsten.

?pne: Trykk på pedalen ved feiing av større 
avfall. Luken foran hovedbørsten åpnes.

Lukk: Slipp pedalen for å lukke luken, slik at 
større avfall fanges og suges inn i beholderen.

  OPERATØRSETE

Håndtaket for frem- og tilbakejustering justere 
setets posisjon.

  SIKKERHETSBELTER (kun for Deluxe-sete)

SIKKERHETSHENSYN: Juster setet og fest 
sikkerhetsbeltet før maskinen startes.
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  SETESTØTTE

Setestøtten holder setet oppe for å muliggjøre 
tilgang til batteriene.

For å feste setestøtten løftes setet helt opp, til 
pinnen glir ned i det nedre hakket på setestøtten.

Kun maskiner med deluxe-setemodellen: Dra og 
hold   operatørsetehåndtaket fremover for å låse 
opp setet før setet løftes opp.
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 HVORDAN MASKINEN FUNGERER

1-STEP-knappen gjør det mulig å starte 
skrubbing og/eller feiing omgående ved å 
betjene alle feiefunksjoner.

Når feiemodus er aktivt vil sidebørstene feie 
smuss inn til banen til hovedfeiebørsten. 
Hovedbørsten feier smuss fra gulvet og inn i 
beholderen. Vakuumsystemet suger støv opp 
gjennom fi ltreringssystemet.

Maskinen har også et HEPA-fi ltreringssystem for 
tørrfeiing som ekstrautstyr, for å holde bedre på 
fi nt støv.

 BØRSTEINFORMASJON

For å oppnå best mulig resultat brukes børster 
som er tilpasset rengjøringen. Nedenfor er en 
liste over børster, og bruksområdene de passer 
best til.

MERK: Mengden og typen smuss spiller en 
viktig rolle for hvilken børste det er best å bruke. 
Ta kontakt med en Tennant-representant for 
spesifi kke anbefalinger.

Polypropylen hovedbørste med sandkiler – 
Anbefales for hardnakkete avleiringer av sand 
og andre fi ne partikler.

Polypropylen hovedvindusbørste – Anbefales 
for lett avfall spesielt på glatt underlag.

Polypropylen 6-dobbelrads hovedbørste – 
Anbefales for generelt feiearbeid.

Polypropylen og ståltråd 6-dobbelrads 
hovedbørste – Anbefales for generell feiing og 
svakt nedbrutt avfall.

8-enkeltrads hovedbørste i naturfi ber – 
Anbefales for overfl ater belagt med teppe eller 
kunstgress.

Sidebørste i polypropylen – Normal bust i 
polypropylen løfter lett fastsittende smuss uten å 
skrape opp høyglansede gulv.
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 MENS MASKINEN BETJENES

Plukk opp rusk som er for stort f?r feiing. Plukk 
opp vaiere, snorer, store biter med tre eller andre 
rester som kan vikle seg rundt eller sette seg 
fast i børstene.

Kjør så rett frem som mulig. Unngå å kjøre på 
stolper og skrape sidene på maskinen. Overlapp 
feiebanene med fl ere centimeter (noen tommer). 
For å unngå skader på teppebelagte overfl ater 
må ikke rattet svinges fra side til side mens 
maskinen står stille.

Ikke vri for raskt på rattet når maskinen er i 
bevegelse. Maskinen er reagerer lett på rattets 
bevegelser. Unngå bråsvinger, bortsett fra i 
nødsituasjoner.

Juster maskinhastighet og børstetrykk etter 
behov under feiing. Bruk innstilling(er) for 
børstetrykk som egner seg for området/-ene som 
feies.

Dersom dårlig rengjøring observeres, stopper 
du rengjøringen og ser MASKINFEILSØKING i 
denne håndboken.

Utfør Prosedyrer for daglig vedlikehold etter 
hver bruk (se MASKINVEDLIKEHOLD i denne 
håndboken).

Kjør maskinen langsomt i hellinger. 
Bruk bremsepedalen til å kontrollere 
maskinhastigheten på synkende hellinger. 
Fei med maskinen oppover hellinger, framfor 
nedover hellinger.

MERK: Rattet må svinges helt til enten høyre 
eller venstre dersom maskinen stanses i helling.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker 
maskinen, kjør sakte på hellinger og glatte 
overfl ater.

Ikke bruk maskinen i områder hvor 
omgivelsestemperaturen er over 43° C. 
Ikke bruk feiefunksjoner i områder hvor 
omgivelsestemperaturen er under frysepunktet, 
0 °C (32 °F).

SIKKERHETSHENSYN: Ved bruk av maskinen 
må det ikke feies på rampestigninger som 
overstiger 14,1 % / 8° helling. Ikke transporter 
på rampestigninger som overstiger 21,3 % / 
12° helling.

  SJEKKLISTE FØR BRUK

Utfør følgende trinn før du betjener maskinen:

  Se etter væskelekkasjer (kun maskiner 
med batterivanningssystem og/eller høy 
tømmemodell).

  Kontroller hydraulikkvæskenivået (kun høy 
tømmemodell).

  Kontroller tilstanden til beholderens støvfi lter 
og pakninger.

  Rengjør beholderen og smusskjermen.

  Kontroller alle skjørt til hovedbørsterom for 
slitasje og skader.

  Kontroller hovedbørstene for slitasje og 
skader. Fjern vaiere, snorer eller hyssing 
som har viklet seg rundt hovedbørsten.

  Kontroller sidebørstene for slitasje og 
skader. Fjern vaiere, snorer eller hyssing 
som har viklet seg rundt børsten(e).

  Kun maskiner med sidebørsteskjørt: 
Kontroller alle sidebørsteskjørt for slitasje og 
skader.

  Kontroller beholderskjørt og pakninger for 
slitasje og skader.

  Sjekk att innløpsfi lter på vakuumviften er 
rent.

  Kontroller horn, frontlys, baklys, 
sikkerhetslys og ryggealarm 
(modellavhengig).

  Sjekk om bremsene og styringen fungerer 
ordentlig.

  Sjekk dekkene for skader.

  Sjekk vedlikeholdsloggen for å avgjøre krav 
til vedlikehold.
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 SLÅ PÅ MASKINEN

SIKKERHETSHENSYN: Juster setet og 
fest sikkerhetsbeltet (modellavhengig) før 
maskinen startes.

1. Sitt i operatørsetet.

2. Slå nøkkelbryteren PÅ.

MERK: Hvis maskinen nettopp ble slått av, vent 
i minst 5 sekunder før den startes på nytt slik at 
programvaren kan omstartes.

3. Slå på lysene (modellavhengig).

4. Plasser retningsbryteren i retningen du 
ønsker å kjøre.

5. Trykk ned propellpedalen for å fl ytte 
maskinen.

MERK: Maskinen kjører ikke med mindre 
operatøren sitter i operatørsetet.

 BØRSTETRYKK 

Under normale feieforhold og ved feiing av 
teppebelagte overfl ater skal børstetrykket angis 
til laveste innstilling. Under svært skitne forhold 
kan børstetrykket angis til en høyere innstilling. 
Kjørefarten og gulvforholdene vil påvirke 
rengjøringsresultatet. Hvis børstene er slitte 
kan det være nødvendig å øke børstetrykket. 
Maskinen vil automatisk gå til siste brukte 
innstilling når den slås av eller på.

  ANGI HOVEDBØRSTETRYKK

Med 1-STEP-knappen aktivert trykkes  hoved-
børstetrykknappen for å både heve og senke 
børstetrykkinnstillingen. Indikatorlampene 
for børstetrykket viser gjeldene innstilling for 
børstetrykk.

MERK: Børstetrykket må alltid angis til laveste 
innstilling ved feiing av teppebelagte overfl ater 
for å unngå skade på disse overfl atene.
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 FEIING

SIKKERHETSHENSYN: Ikke betjen 
maskinen med mindre du har lest og forstått 
brukerhåndboken.

1. Slå nøkkelbryteren PÅ.

2. Hvis maskinen kjøres i Eco-modus: Trykk på 
Eco-modusknappen for å kjøre maskinen i 
Eco-modus. Børstetrykk og vakuumvifte vil 
angis til laveste innstilling.

3. Trykk på 1-STEP-knappen. Lampen på 
knappen tennes. Alle de forhåndsinnstilte 
feiefunksjonen tennes.

4. Ved behov aktiveres feiefunksjoner som 
trengs for å få området rent.

5. Hvis det er nødvendig justeres børstetrykket 
i henhold til området som rengjøres.

MERK: Børstetrykket må alltid angis til laveste 
innstilling ved feiing av teppebelagte overfl ater 
for å unngå skade på disse overfl atene.

6. Plasser retningsbryteren i retning fremover.

7. Trykk ned fremdriftspedalen for å starte 
feiing.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive 
materialer kan forårsake eksplosjon 
eller brann. Ikke plukk opp.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker 
maskinen, kjør sakte på hellinger og glatte 
overfl ater.
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8. Trykk ned pedalen for fanging av større 

avfall ved feiing av større avfall for å heve 
fangskjørtet for større avfall.

9. Slipp pedalen for fanging av større avfall for 
å senke fangskjørtet for større avfall, slik at 
større avfall fanges bak skjørtet. Større avfall 
kan deretter feies inn i beholderen.

10. Etter endt feiing, slipp retningspedalen 
og trykk på bremsepedalen for å stoppe 
maskinen.

11. Trykk på 1-STEP-knappen for å stoppe 
feiingen. Lyset i knappen vil slå seg av, 
og feiefunksjonene vil slutte etter en kort 
forsinkelse.

MERK: Hvis maskinen har feid kontinuerlig i 30 
minutter eller mer, vil fi lterristeren automatisk 
riste fi lteret når 1-Step-knappen trykkes for å slå 
av feiesystemet.

MERK: Hvis en feil- eller varselskode oppstår 
under betjening av maskinen, stopp maskinen og 
se avsnittet FEIL/VARSLER i denne håndboken 
for å fi nne årsaken og korrigerende tiltak for å 
fjerne feilen eller varselet.

12. Tøm ruskbeholderen ved slutten av 
hvert skift eller ved behov. Se TØMME 
BEHOLDEREN-avsnittet i denne manualen.

 STOPPE FEIING

1. Trykk på 1-STEP-knappen for å avslutte 
rengjøringen når maskinen fremdeles er i 
bevegelse.

MERK: Hvis maskinen har feid kontinuerlig i 30 
minutter eller mer, vil fi lterristeren automatisk 
riste fi lteret når 1-Step-knappen trykkes for å slå 
av feiesystemet.

2. Slipp fremdriftspedalen og trykk på 
bremsepedalen for å stoppe maskinen.

3. Trykk på fi lterristeknappen for å fjerne støv 
og avfall fra fi lteret. 

4. Tøm ruskbeholderen ved slutten av 
hvert skift eller ved behov. Se TØMME 
BEHOLDEREN-avsnittet i denne manualen.
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 TØMME BEHOLDEREN

  TØMME BEHOLDEREN (MASKINER MED 
HØY TØMMING)

1. Kjør maskinen til en avfallsplass eller en 
beholder.

2. Trykk på knappen for fi lterrister. 
Risteren kjører i omtrent 30 sekunder. 
Indikatorlampen tennes mens fi lterristeren 
kjører. Trykk på knappen for fi lterrister igjen 
for å stoppe fi lterristeren.

3. Slå av alle rengjøringsfunksjoner før du 
hever beholderen.

4. Når fi lterristeren har stoppet, trykk og hold 
beholdersikkerhetsknappen og toppen 
av   hev/senk beholder-bryteren for å heve 
beholderen. Slipp knappen og bryteren når 
beholderen står i ønsket posisjon. Lysene i 
beholderrullebryteren lyser når beholderen er 
hevet tilstrekkelig for å tømme innholdet. 

SIKKERHETSHENSYN: Sørg for at du har 
tilstrekkelig klaring før du hever beholderen. 
Ikke hev beholderen mens maskinen står i en 
helling.

MERK: Vær klar over at minimum takhøyde 
påkrevd for å heve beholderen er 2220 mm 
(87,4 in).

5. Rygg maskinen sakte opp til 
avfallsbeholderen. Plasser beholderen over 
avfallsconteineren.

6. Trykk og hold nede 
beholdersikkerhetsknappen og bunnen av 
  hev/senk beholder-bryteren for å senke 
beholderen ned i avfallsbeholderen for å 
kontrollere støvet.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker 
maskinen, vær forsiktig når du reverserer 
maskinen. Vær forsiktig når du fl ytter 
maskinen med beholderen hevet.

7. Trykk og hold på toppen av   rullebryteren 
for beholderen for å tømme innholdet ut av 
beholderen. Lysene på beholderrullebryteren 
vil blinke når beholderen er utrullet.
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8. Trykk og hold nederst på rullebryteren for 

beholderen for å returnere beholderen til 
vertikal posisjon.

9. Trykk og hold nede 
beholdersikkerhetsknappen og toppen 
av hev/senk beholder-bryteren for å heve 
beholderen nok til å være klar av toppen av 
avfallsbeholderen.

10. Kjør maskinen langsomt vekk fra 
avfallsplassen eller beholderen.

11. Stopp maskinen, og trykk og hold 
beholdersikkerhetsknappen og bunnen av 
hev/senk beholder-bryteren til beholderen er 
fullstendig senket.

MERK: Dersom beholderen ikke er helt rullet 
inn før den senkes, vil senking av beholderen 
stoppe, og den vil rulle helt inn før den fortsetter 
til helt nedsenket posisjon.
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  TØMME BEHOLDEREN (MASKINER MED 
LAV TØMMING)

1. Kjør maskinen til en avfallsplass eller en 
beholder.

2. Trykk på fi lterristeknappen for å riste avfall 
fra fi lteret. Trykk øverst på bryteren for 
fi lterrister igjen for å stoppe fi lterristeren.

3. Slå av alle rengjøringsfunksjoner.

4. Slå nøkkelbryteren AV.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra 
maskinen eller vedlikeholder den, må du 
stanse på en plan overfl ate, slå av maskinen 
og ta ut nøkkelen.

5. Fjern begge pinnene fra beholderhåndtaket.

6. Juster VarioHeight-beholderhåndtaket til 
ønsket posisjon, og sett begge pinnene 
tilbake i beholderhåndtaket for å sikre 
håndtaket i hevet posisjon.

7. Klem begge festespakene til beholderen 
sammen, og løft beholderlåsen fra pinnen. 
Gjenta for å utløse beholderlåsen som er 
plassert på den andre siden av beholderen.

MERK: Hvis det er nødvendig, kan 
beholderhåndtaket brukes til å dytte beholderen 
inn i maskinen dersom den er full.

8. Trekk i beholderhåndtaket for å rulle 
beholderen ut fra maskinen.
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9. Rull beholderen til avfallsbeholderen og tipp 

beholderen for å tømme innholdet.

SIKKERHETSHENSYN: Vær oppmerksom 
ved tømming av beholderen når maskinen er 
i bruk. Beholderen kan romme opptil 91 kg 
(200 lbs). Feil løfting av tunge materialer kan 
føre til ryggskader eller andre personskader.

10. Kun maskiner utstyrt med avtakbare 
beholderspann som ekstrautstyr: Løft 
spannene fra beholderen og tøm spannene. 
Sett spannene tilbake på plass i beholderen.

11. Når beholderen er tømt, rulles beholderen 
tilbake i maskinen til beholderlåsene fester 
beholderen til maskinen.

12. Senk beholderhåndtaket til laveste posisjon.
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 KOBLE INN BEHOLDERSTØTTESTAGET 
(MASKINER MED HØY TØMMING)

1. Slå på maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Hold foten på 
bremsen ved oppstart av maskinen.

2. Hev beholderen helt.

ADVARSEL: Klemmepunkt 
for løftearm. Hold avstand fra 
løftearmene til beholderen.

SIKKERHETSHENSYN: Sørg for at du har 
tilstrekkelig klaring før du hever beholderen. 
Ikke hev beholderen mens maskinen står i en 
helling.

MERK: Vær klar over at minimum takhøyde 
påkrevd for å heve beholderen er 2220 mm 
(87,4 in).

3. Slå nøkkelbryteren AV.

4. Fjern venstre deksel fra maskinen eller 
trekk toppen av det venstre dekselet 
vekk fra maskinen nok til å få tilgang til 
beholderstøttestaget.

5. Løft beholderstøttestaget til toppen av 
løftesylinderen for beholderen.

ADVARSEL: Hevet beholder kan falle. 
Sett på tankens støttestang.

 KOBLE UT BEHOLDERSTØTTESTAGET 
(MASKINER MED HØY TØMMING)

1. Løft beholderstøttestaget fra toppen 
av løftesylinderen for beholderen, og 
senk beholderstøttestaget mot siden av 
løftesylinderen for beholderen. 

SIKKERHETSHENSYN: Hold foten på 
bremsen og retningspedalen i nøytral når 
maskinen startes.

2. Sett venstre deksel tilbake på maskinen.

3. Slå nøkkelbryteren PÅ.

4. Senk beholderen helt.

ADVARSEL: Klemmepunkt 
for løftearm. Hold avstand fra 
løftearmene til beholderen.
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 SLÅ AV MASKINEN

1. Fjern foten fra propellpedalen.

2. Trykk på 1-STEP feieknappen for å stoppe 
feiingen.

3. Trykk ned bremsepedalen for å stoppe 
maskinen.

4. Vri tenningsnøkkelen til AV-stilling og fjern 
nøkkelen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra 
maskinen eller vedlikeholder den, må du 
stanse på en plan overfl ate, slå av maskinen 
og ta ut nøkkelen.

 RENGJØRE MASKINEN

Yttersiden av maskinen kan rengjøres med vann 
under lavt trykk (hageslange). Maskinen må 
ikke rengjøres med høytrykksvasker eller andre 
vannkilder under høyt trykk. 

SIKKERHETSHENSYN: Ikke bruk 
høytrykksspyler eller vannslange på 
maskinen i nærheten av elektriske 
komponenter når service utføres på 
maskinen.

Alle beskyttelser, deksler og sete må være nede 
eller lukket, og må være sikret i sine respektive 
nede- eller lukkede posisjoner før vann brukes til 
å rengjøre maskinen. Pass på at støvfi lteret eller 
HEPA-fi lteret ikke blir vått.
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 FEIL/VARSELKODER OG INDIKATORER

 FEIL-/VARSELSINDIKATORKODER

Når maskinen eller batteriladeren registrerer en 
feil, vil serviceindikatoren blinke, og en rekke 
LED-lamper vil lyse.

For å tilbakestille feil-/varselindikatorer, slår du 
av maskinen og fjerner årsaken til feilen/varselet. 
Feilen/varselet vil nullstilles når maskinen slås 
på igjen.

Se tabellen for feil-/varselindikatorer for å fi nne 
årsaken og løsningen for feilen/varselet.
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  SERVICEINDIKATORKODER

LED-feilkode 
☼ = Blinker

Feilkode Årsak(er) Løsning

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 0xFFF0 Nødstoppknappen er aktivert Slipp nødstoppknappen og slå 
maskinen av og på for å fjerne feilen

☼ ☼ ● ☼ ● 0x0B06 Advarsel om tom batterivanntank Fyll den automatiske 
batterivanningstanken.

 ● ● ● ● ☼ 0x07A1 Hopper Fire Slå av maskinen. Slukk brannen. 
Ring beredskapspersonell ved 
behov.
Merk: Hornet vil tute når 
denne feilen oppstår. Trykk på 
hornknappen for å slå av hornet.

● ☼ ☼ ● ● 0x0F101 Lader ingen ladingsadvarsel Sjekk at laderen er koblet til 
batteriene.

● ● ☼ ☼ ☼ 0x0F102 Lader overopphetet advarsel. Flytt maskinen til et godt ventilert 
område for lading.

☼ ● ● ☼ ☼ 0x0133 Hovedbørstemotor overspenning 
advarsel

Kontroller at ikke noe hindrer 
børsten eller børstemotoren. Fjern 
avfall. 
Kontakt kvalifi sert Tennant-
representant dersom problemet 
fortsetter.

0x0134 Hovedbørstemotor DP overspenning feil
0x0135 Hovedbørstemotor SW overspenning feil
0x0153 Høyre børstemotor overspenning feil
0x0154 Høyre børstemotor DP overspenning feil
0x0155 Høyre børstemotor SW overspenning 

feil
0x0163 Venstre børstemotor overspenning feil
0x0164 Venstre børstemotor DP overspenning 

feil
0x0165 Venstre børstemotor SW overspenning 

feil
0x0173 Filter/ristemotor overspenning feil Sjekk at ristemotoren roterer 

fritt. Fjern objekter som hindrer 
ristemotoren fra å rotere. 
Kontakt kvalifi sert Tennant-
representant dersom problemet 
fortsetter.

0x0174 Filter/ristemotor overspenning 1 feil
0x0175 Filter/ristemotor overspenning 2 feil

● ☼ ☼ ● ☼ 0x0238 Hovedfeieaktuator stoppet Sjekk at ingen objekter er i veien for 
aktuatoren. Fjern avfall.
Kontakt kvalifi sert Tennant-
representant dersom problemet 
fortsetter.

0x0248 Feieaktuator høyre side stoppet

0x0258 Feieaktuator venstre side stoppet
0x0268 Løfteaktuator for beholder stoppet

0x0278 Rulleaktuator for beholder stoppet

☼ ● ● ● ☼ 0x0980 Generell fremdrift Slå maskinen av og på for å fjerne 
feilen.
Sjekk sikring 1 (CB1). Nullstill 
sikringen dersom den er utløst.
Kontakt kvalifi sert Tennant-
representant dersom problemet 
fortsetter.

0x09E3 Feil med fremdriftskontrollen

● ☼ ☼ ☼ ● 0x0B04 Batteridrevet vanningssystem CAN-feil Slå maskinen av og på for å fjerne 
feilen.
Kontakt kvalifi sert Tennant-
representant dersom problemet 
fortsetter.

0x0F103 Batterilader CAN-kommunikasjonsfeil
0xFF20 Hovedfeiebord CAN-feil
0x09F0 Fremdriftskommunikasjon tapt advarsel

MERK: Ta kontakt med en Tennant-representant 
for alle andre feilkoder.
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  SERVICEINDIKATORKODER FOR 
MEDFØLGENDE BATTERILADER

LED-feilkode 
☼ = Blinker

Feilkode Årsak(er) Løsning

☼ ☼ ☼ ● ● 0xF100 Feil i batterilader. Kontakt service.
0xF104 Batterier kan ikke lades opp riktig. Kontakt service.

● ☼ ☼ ● ● 0xF101 Laderen er ikke forbundet til 
batteripakken.

Sjekk kabelens tilkoblinger. Hvis 
feilkoden holder på, kontakt service.

● ☼ ● ● ● 0xF102 Laderen er overopphetet. La laderen avkjøles. Flytt til et godt 
ventilert område. Hvis feilkoden 
vedvarer, kontakt service.

● ☼ ☼ ☼ ● 0xF103 Kommunikasjonsfeil lader. Strømsyklusmaskin. Hvis feilkoden 
holder på, kontakt service.
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   EKSTRA

   VAKUUMSTAV (EKSTRA)

Bruk vakuumstaven til å rengjøre områder som 
maskinen ikke når.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive 
materialer kan forårsake eksplosjon 
eller brann. Ikke plukk opp.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra 
maskinen eller vedlikeholder den, må den 
stanses på en plan overfl ate.

1. Slå på maskinen.

2. Trykk på toppen av vakuumstavknappen 
for å sette vakuumstavsystemet i 
standbymodus.

3. Stav på: Løft vakuumstaven fra 
lagringsbraketten. Vakuumstaven slås på.

4. Bruk vakuumstaven for å rengjøre.

5. Stav av: Sett vakuumstaven tilbake i 
lagringsbraketten, og den slås av.

6. Trykk nederst på vakuumstavknappen for å 
slå av vakuumstavsystemet.

  BLÅ FOTGJENGERLYS (EKSTRAUTSTYR)

De blå fotgjengerlysene lyser ned på gulvet både 
og bak maskinen for å advare fotgjengere om at 
maskinen er i nærheten. De blå fotgjengerlysene 
slås automatisk på når nøkkelbryteren slås på. 
Posisjoner de blå lysene foran og bak maskinen 
slik at de lyser tilstrekkelig ut fra maskinen til å 
advare fotgjengere i nærheten om at maskinen 
er i nærheten.
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  JUSTERE VOLUMET PÅ RYGGEALARMEN 
(EKSTRA)

SIKKERHETSHENSYN: Følg stedets 
sikkerhetsretningslinjer for ryggealarmer når 
du bruker maskinen.

Volumet på ryggealarmen kan justeres fra 
85–102 dB(A). For å justere volumet, løft setet 
til hevet posisjon, aktiver setestøtten og bruk 
bryteren for alarmvolum til å justere volumet.

Øk volumet: Vri knappen med klokken.

Senk volum: Vri knappen mot klokken.
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 MASKINFEILSØKING

Problem Årsak Løsning
  Overdrevet støving Vakuumvifte av Slå på vakuumvifte

Støvfi lter for beholder tilstoppet Rist og /eller skift ut støvfi lter
Børste draperinger og 
støvforseglinger slitt skadet eller 
feiljustert

Skift ut eller juster børstedraperinger 
og/eller børsteforseglinger

Tetningen på vakuumviften er 
skadd.

Skift ut forsegling på vakuumvifte

Feil p? vakuumvifte Kontakt en servicerepresentant fra 
Tennant

Thermo-Sentry utløst La Thermo-Sentry kjøles ned
Perma-Filter tilstoppet Rengjør Perma-Filter

  Dårlig feieresultat Slitte børstehår Skift ut børstene
Skitt sitter fast i drivmekanismen til 
hovedbørsten

Fjern skitt fra drivmekanismen til 
hovedbørsten

Defekte hovedbørste og/eller 
sidebørste

Kontakt en servicerepresentant fra 
Tennant

Beholder full Tom beholder
Felleskjørt for større avfall slitt eller 
skadet

Skift ut felleskjørtet for større avfall

Resirkulasjonsluke skadet Bytt luke
Beholderpakninger slitt eller skadet Skift ut pakninger
Feil feiebørste Kontakt en servicerepresentant fra 

Tennant
Feil p? drevet til sideb?rsten Kontakt en servicerepresentant fra 

Tennant
Feil p? drevet til hovedb?rsten Kontakt en servicerepresentant fra 

Tennant
  Redusert kjøretid Batteriet er ikke fulladet Lad batteriet til laderen slås av 

automatisk
Defekt batteri Skift batteri
Batteriene trenger vedlikehold See BATTERIER i VEDLIKEHOLD
Defekt batterilader Skift ut batterilader

  Feiefunksjoner 
aktiveres ikke

Beholder er oppe Senk beholderen helt
Brann i beholderen Slå av maskinen. Slukk brannen.

Ring beredskapspersonell ved 
behov.

  Dårlige ytelser fra 
vakuumstaven

Vakuumposen er skadet eller full Skift ut vakuumposen
Tilstoppet slange Fjern tilstopping
Ødelagte forseglinger på 
vakuumssystem

Skift ut pakninger
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 FEILSØKING FOR HEPA-FILTERSYSTEMET

Se feilsøkingstabellen under og 
feilsøkingsprosedyrene dersom det oppleves 
mye støv fra maskiner som er utstyrt med HEPA-
fi lter under drift av maskinen.

Trinn Handling Ikke støvtørking Støvtørking
1 * Bruk elektrisk rister for å riste hovedstøvfi lteret 

* Tøm beholderen
Fortsett feiingen Fortsett til trinn 2

2 * Undersøk beholderpakningene Fortsett feiingen Fortsett til trinn 3
3 * Fjern hovedfi lteret og plasser det i en 

plastpose, og rist fi lteret manuelt for å fjerne støv
* Undersøk pakningen på fi lterdekselet
* Undersøk pakningene øverst og nederst på 
beholderstøvfi lteret
* Undersøk pakningen til vakuumvifteinngangen

Fortsett feiingen Fortsett til trinn 4

4 * Undersøk støvkontrollskjørtene for 
sidebørstene for skade og justering

Fortsett feiingen Fortsett til trinn 5

5 * Undersøk alle ytre feiebeholderskjørt
* Fjern hovedfeiebørsten og undersøk skjørtene 
til feiekammeret

Fortsett feiingen Fortsett til trinn 8

6 * Fjern HEPA-fi lteret og undersøk 
vifteplatepakningene

Fortsett feiingen
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VEDLIKEHOLD
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 VEDLIKEHOLDSDIAGRAM

Tabellen nedenfor angir personen som er 
ansvarlig for hver av prosedyrene.

O = Operator (operatør).
T = Trained Personnel (kvalifi sert personell).

 = Indikerer et eget vedlikeholdsprogram for 
maskiner utstyrt med HEPA-fi ltreringssystem.

Intervall Ansv. 
person

Med 
HEPA

Uten 
HEPA

Nøk-
kel

Beskrivelse Prosedyre Smøremid-
del/Væske

Ant. 
service-
punkter

Daglig / 
8 timer

O 7 Hydraulikkreservoar 
(Kun maskiner med 
høy tømming)

Sjekk hydraulik-
koljenivået

HYDO 1

O 1 Skj?rt b?rsterom Sjekk om noe er 
skadd, slitt og 
sjekk justeringen.

- 5

O * 1 Børsterom HEPA-
skjørt

Sjekk om noe er 
skadd, slitt og 
sjekk justeringen.

- 2

O 2 Sideskjørt Sjekk om noe er 
skadd, slitt og 
sjekk justeringen.

- 2

O 3 Hovedb?rste Inspiser for skade, 
slitasje og smuss

- 2

O 4 Høyre sidebørste /
Venstre sidebørste 
(Ekstrautstyr)

Inspiser for skade, 
slitasje, smuss

- 1 (2)

O - Støvkontrollskjørt 
sidebørste 
(Ekstrautstyr)

Sjekk om noe er 
skadd, slitt og 
sjekk justeringen.

- Alle

O 5 Støvfi lter for be-
holder

Rist for å rengjøre - 1

O * 5 Beholder Rengjør og skyll - 1

O * 19 Hovedbørstedør 
HEPA-pakninger

Inspiser for skade 
og slitasje

- 1

O 6 Vakuumstavpose 
(Ekstrautstyr)

Rengjør - 1

Ukentlig T 8 Battericeller Sjekk elektro-
lyttnivå

DW Alle

O 8 Batterirom Kontroller for 
væske. Tøm hvis 
nødvendig

-

50 timer O 3 Hovedb?rste Roter ende-til-ende - 1

O - Vakuumstavpose 
(Ekstrautstyr)

Kontroller eller skift 
ut vakuumposen

- 1

O - Vakuumstavvifte 
(Ekstrautstyr)

Kontroller for 
skade eller slitasje

- 1
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Tabellen nedenfor angir personen som er 
ansvarlig for hver av prosedyrene.

O = Operator (operatør).
T = Trained Personnel (kvalifi sert 
personell).

 = Indikerer et eget vedlikeholdsprogram 
for maskiner utstyrt med HEPA-
fi ltreringssystem.

Intervall Ans-
varlig 

person

Med 
HEPA

Uten 
HEPA

Nøk-
kel

Beskrivelse Prosedyre Smøremid-
del/Væske

Ant. 
service-
punkter

100 timer T 8 Batterivanningssys-
tem (ekstra)

Kontroller at 
slanger og 
koblinger ikke er 
skadet eller slitt

Alle

O 5 Støvfi lter for be-
holder

Kontroller etter 
skade, rengjør eller 
skift ut

1

O 10 Beholderpakninger Kontroller for skade 
eller slitasje

- 6

O 5 Beholderfi lterpak-
ninger

Kontroller for skade 
eller slitasje

- 2

O 21 Perma-Filter Kontroller for avfall, 
rengjør hvis nød-
vendig

1

O 5 Lofi lter 
(ekstrautstyr)

Kontroller for avfall, 
rengjør hvis nød-
vendig

O 11 Vakuumpakning Kontroller for skade 
eller slitasje

- 1

O 1 Felleskjørt for større 
avfall

Kontroller for skade 
eller slitasje

- 1

O 14 Drivrem for hoved-
børste

Kontroller om det er 
slitasje

- 1

200 timer T 16 Styrekjede Smør og inspiser 
for skade og 
slitasje.

GL 1

O 4 Sideb?rstevern Kontroller for skade 
eller slitasje

- 1 (2)

T 8 Batteripoler og 
kabler

Kontroller og 
rengjør

- Alle

T 17 Løfte-/dreiearmer for 
beholder (Kun høy 
tømmemodell)

Smøre SPL 3

500 timer O 18 Dekk Inspiser for skade 
og slitasje

- 3

T 20 Viftemotor(er) for 
vakuumstav

Kontroller motor-
børster

- 1

T * 11 HEPA-vakuumvifte-
motorer

Kontroller motor-
børster

- 2
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Tabellen nedenfor angir personen som er 
ansvarlig for hver av prosedyrene.

O = Operator (operatør).
T = Trained Personnel (kvalifi sert personell).

 = Indikerer et eget vedlikeholdsprogram for 
maskiner utstyrt med HEPA-fi ltreringssystem.

Intervall Ans-
varlig 

person

Med 
HEPA

Uten 
HEPA

Nøk-
kel

Beskrivelse Prosedyre Smøremid-
del/Væske

Ant. 
service-
punkter

800 timer T - Hydraulikkslanger 
(Kun høy 
tømmemodell)

Sjekk etter slitasje 
og skade

- Alle

1750 
timer

T 13 Sugemotor Kontroller motor-
børster

- 1

2400 
timer

T 7 Hydraulikkreservoar 
(Kun maskiner med 
høy tømming)

Skift hydraulikkolje HYDO 1

SMØREMIDDEL/VÆSKE

DW Destillert vann.
SPL Spesialskyllemiddel, Lubriplate EMB-
smøring (Tennant-delnummer 01433-1)
GL SAE 90 smøremiddel for veiegir
HYDO Tennant True premium hydraulikkolje 
eller tilsvarende

MERK: Mer hyppige vedlikeholdsintervaller kan 
være nødvendig under støvete forhold.
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 GULE BERØRINGSPUNKTER

Denne maskinen har gule berøringspunkter for 
enkle serviceelementer som er enkle å fi nne. 
Ingen spesialverktøy kreves for å utføre disse 
vedlikeholdsoperasjonene.

 SMØRING

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra 
maskinen eller vedlikeholder den, må 
du stanse på en plan overfl ate, slå av 
maskinen og ta ut nøkkelen.

  STYREKJEDE

Styrekjedet er plassert rett over drivhjulet. Se 
etter skade og slitasje og smør styrekjeden 
etter hver 200. time.

  LØFTE-/DREIEARMER FOR BEHOLDER (KUN 
HØY TØMMEMODELL)

Smør løftearmtappene etter hver 200. driftstime.
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 HYDRAULIKK (KUN HØY TØMMEMODELL)

  Sjekk nivået på hydraulikkoljen ved 
driftstemperatur daglig. Nivået på hydraulikkoljen 
skal være mellom MIN og MAX-merkene på 
  hydraulikktanken. Beholderen må være senket 
ved sjekking av hydraulikkoljenivået.

OBS! Ikke fyll på hydraulikktanken for mye 
eller betjen maskinen med et lavt nivå av 
hydraulikkolje i tanken. Dette kan føre til 
skade på maskinens hydraulikksystem.

  Tøm og fyll hydraulikktanken med ny 
TennantTrue premium hydraulikkolje etter hver 
2400. driftstime.

  HYDRAULIKKOLJE

TennantTrue premium 
hydraulikkolje (forlenget levetid)

Del 
Nummer

Kapasitet ISO-klassifi sert vis-
kositetsindeks (VI)

1057707 3,8 l ISO 32 
VI 163 eller høyere1057708 19 l

Ved bruk av en lokalt tilgjengelig hydraulikkolje 
må spesifi kasjonene samsvare med 
spesifi kasjonene til hydraulikkoljen fra 
Tennant. Erstatningsvæsker kan forårsake at 
hydraulikkomponentene feiler tidligere enn 
nødvendig.

OBS! Hydraulikkomponenter avhenger 
av hydraulikkolje for intern smøring. 
Defekter, fremskyndet slitasje og skade 
vil være resultatet dersom smuss og 
andre kontaminanter kommer inn i 
hydraulikksystemet.

  HYDRAULISKE SLANGER

Kontroller hydrauliske slanger etter hver 800. 
driftstime for slitasje og skade.

SIKKERHETSHENSYN: Under service 
av maskinen, bruk papp til å fi nne 
hydraulikkoljelekkasjer under trykk.

Høytrykksvæske som slipper ut fra et veldig lite 
hull kan nesten være usynlig, og kan forårsake 
alvorlige personskader.

00002

Kontakt lege øyeblikkelig dersom noen blir 
skadet av lekkende hydraulikkolje. En alvorlig 
infeksjon eller reaksjon kan oppstå dersom egnet 
medisinsk behandling ikke gis øyeblikkelig.

Kontakt en mekaniker eller arbeidsleder dersom 
en lekkasje oppdages.
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 BATTERIER

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra 
maskinen eller vedlikeholder den, må 
du stanse på en plan overfl ate, slå av 
maskinen og ta ut nøkkelen.

  VÆSKEFYLTE OG VEDLIKEHOLDSFRIE, 
FORSEGLEDE BLYSYREBATTERIER

Batteriets levetid avhenger av riktig 
vedlikehold. For å få lengst mulig levetid fra 
batteriet:

 – Ikke lad batteriene mer enn én gang om 
dagen og kun etter maskinen har kjørt i 
minst 15 minutter.

 – La ikke batteriet være delvis utladet over 
lengre tidsperioder.

 – Batteriet må kun skiftes i et godt ventilert 
område for å forhindre gassansamling. 
Lad batteripakken i temperaturer under 
80°F/27°C og over 32°F/0°C.

 – La laderen lade opp batteriet fullstendig før 
maskinen brukes på nytt.

 – Oppretthold egnet elektrolyttnivå på våte 
batterier ved å kontrollere nivået hver uke.

MERK: Hvis maskinen er utstyrt med 
automatisk batterivanningssystem, gå videre til 
instruksjoner for SMART-FILL AUTOAMTISK 
BATTERIVANNINGSSYSTEM.

  SJEKK ELEKTROLYTTNIVÅET

Det våte blysyrebatteriet krever regelmessig 
vedlikehold som beskrevet nedenfor. Kontroller 
batteriets elektrolyttnivå ukentlig.

MERK: Ikke kontroller elektrolyttnivået 
hvis maskinen er utstyrt med et 
batteridrevet vanningssystem. Gå videre til 
BATTERIVANNINGSSYSTEM (EKSTRA).

08247

SIKKERHETSHENSYN: Hold alle 
metallgjenstander borte fra batteriene under 
service på maskinen. Unngå kontakt med 
batterisyre.

Nivået skal være litt over batteriplatene som vist 
før lading. Tilsett destillert vann hvis nivået er 
lavt. FYLL IKKE PÅ FOR MYE. Elektrolytten vil 
utvide seg og kan fl yte over under lading. Etter 
lading kan destillert vann tilsettes opp til omtrent 
3 mm under slangene.

Before Charging After Charging

MERK: Sjekk at batterihettene er på plass 
under lading. Etter lading av batteriene kan en 
svovellukt forekomme. Det er normalt.
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  VEDLIKEHOLDSFRIE BATTERIER

Vedlikeholdsfrie batterier krever ikke vanning. 
Rengjøring og annet rutinemessig vedlikehold er 
fremdeles nødvendig.

  SJEKKE KOBLINGER / RENGJØRING

Sjekk etter løse batterikoblinger og rengjør 
batterienes overfl ate, herunder poler og 
kabelklemmer, med en sterk løsning med natron 
og vann etter hver 200. brukstime. Alle slitte 
eller skadde kabler må skiftes ut. Ikke fjern 
batterihettene under rengjøring av batteriene.
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    LADE BATTERIENE

VIKTIG: Før lading må det sørges for at 
maskinen og laderinnstillingene er tilpasset 
batteritypen.

MERK: Bruk en lader med riktig klassifi sering 
for batteriene for å forhindre skade på 
batteriene og at batteriets levetid reduseres.

MERK: Ikke benytt mulighetslading av 
standardbatterier, siden dette kan redusere 
batteriets levetid.

1. Kjør maskinen til en fl at, tørr overfl ate i et 
godt ventilert område.

2. Skru tenningsbryteren AV.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra 
maskinen eller vedlikeholder den, må 
du stanse på en plan overfl ate, slå av 
maskinen og ta ut nøkkelen.

3. Løft dekselet til batterirommet og sett på 
støtten.

MERK: Sørg for at batteriene har riktig 
elektrolyttnivå før lading. Se SJEKK 
ELEKTROLYTTNIVÅET.

4. Maskiner med eksterne ladere: Plugg 
laderkontakten inn i maskinens eksterne 
batteriladekontakt.

5. Koble laderens vekselstrømledning til en 
jordet stikkontakt.

6. Laderen vil automatisk begynne å lade 
batteriene, og den vil automatisk slå seg av 
når batteriene er fulladet. Den maksimale 
ladesyklusen kan ta inntil 6 til 12 timer, 
avhengig av batteritype.

Medfølgende batterilader: Indikatorlysene 
for batteriutlading vil gå frem og tilbake 
under ladesyklusen. Når alle fem 
ladeindikatorlysene blinker to ganger, er 
ladesyklusen fullført.

SIKKERHETSHENSYN: Du må ikke koble 
den eksterne laderens likestrømledning fra 
kontakten på maskinen mens laderen står 
på. Dette kan føre til lysbuedannelse. Hvis 
laderen må avbrytes under lading, kobler du 
først fra strømledningen.

7. Maskiner med eksterne ladere: Når 
batteriene er helt oppladet, koble fra 
strømforsyningskabelen fra kontakten, og 
koble deretter ladekabelen fra maskinens 
eksterne batteriladekontakt.

MERK: For modeller som er utstyrt 
med en ekstern lader, alltid frakoble 
strømforsyningskabelen først før du frakobler 
laderen fra maskinen.

Maskiner med innebygde ladere: Når 
batteriene er helt oppladet, koble fra 
strømforsyningskabelen fra kontakten, og 
legg kabelen rundt lagringskrokene plassert 
på batteridekselet.
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  INNSTILLINGER FOR INNEBYGGET OG 
EKSTERN BATTERILADER

MERK: Følgende instruksjoner er beregnet på 
Delta-Q-ladere modell RC-900-U36 levert av 
Tennant.

MERK: Tennant Service Diagnostic-verktøyet 
må brukes for å endre innstillingene for den 
innebygde laderen.

1. For å vise den nåværende profi linnstillingen, 
trykk og slipp knallen Velg ladeprofi l. 
Profi linnstillingen er angitt med antall grønne 
blink på rad etter de to første røde blinkene. 
Denne koden gjentas to ganger.

eks. Profi linnstilling 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Blinker: Rød-Rød-Grønn-Grønn-Grønn)

eks. Profi linnstilling 4-3: ☼☼☼☼☼☼ ║ 
☼☼☼
(Blinker: Rød-Rød, Grønn-Grønn-Grønn - 
Grønn - pause - Grønn-Grønn-Grønn)

2. Hvis du vil gå inn i batterivalgmodus for å 
velge en ny profi linnstilling, trykker du på 
og hold nede Knapp for velg profi lknapp 
i 5 sekunder. Rask rød blinking bekrefter 
valgmodusinngang.

3. Indikator vil da vise gjeldende profi linnstilling. 
Dette gjentas fi re ganger.

eks. Profi linnstilling 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Blinker: Rød-Rød-Gul-Gul-Gul)

4. Hvis du vil endre profi linnstillingen, trykker du 
på knappen Velg ladeprofi l mens gjeldende 
innstilling gjentas fi re ganger. Fortsett å 
trykke på knappen til ønsket profi linnstilling 
blinker

Profi l
Innstill-

ing Batteribeskrivelse
3 Våt, Trojan 180-240 Ah
7 Våt, Trojan 270-360 Ah

2-1 Våt, Enersys/Tab 180-260 Ah
2-8 Gel, Deka 180-200 Ah
4-3 AGM, Discover 200-400 Ah
5-1 Gel, Sonnenschein 150-250 Ah

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

5. For å lagre den nye innstillingen, trykk på 
knappen i 7 sekunder til ny innstilling vises 
med grønne blink. Den nye innstillingen 
gjentas to ganger med to røde blink mellom 
gjentakelsene.

6. Gjenta trinn 1 for å bekrefte den nye 
batteriladeinnstillingen.
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   MANUELT BATTERIVANNESYSTEM

De følgende instruksjonene er for modeller 
som er utstyrt med alternativet batteridrevet 
vanningssystem med manuell håndpumpe.

Det manuelle batterivanningssystemet 
tilveiebringer en trygg og enkel måte å 
vedlikeholde riktige elektrolyttnivåer i 
batteriene dine. Det er designet kun for våt 
BFS TAB-batterier.

SIKKERHETSHENSYN: Når servicearbeid 
utføres på maskinen, må du bruke det 
nødvendige verneutstyret. Unngå kontakt 
med batterisyre.

Før du bruker batterivanningssystemet, sjekk 
slanger og koblinger for skade eller slitasje.

1. Lad batteriene helt før bruk av 
batterivanningssystemet. Ikke tilsett vann 
i batteriene før lading, elektrolyttnivået vil 
stige og kan fl yte over under lading.

2. Etter at du har ladet opp batteriene, sjekk 
batteriets elektrolyttnivåindikatorer på 
batteriets deksler. Hvis nivåindikatoren 
er sort, hell på vann som beskrevet 
i de følgende instruksjonene. 
Hvis nivåindikatorene er hvite, er 
elektrolyttnivået korrekt og intet vann 
kreves.

3. Finn batterislangekoplingen i 
batterirommet. Fjern støvhetten og forbind 
håndpumpeslangen.

4. Putt den andre enden av håndpumpeslangen 
ned i en fl aske med destillert vann

5. Press ballen på håndpumpeslangen til den 
er hard. Nivåindikatorene vil bli hvite når full.

6. Etter du har etterfylt vann, sett tilbake 
støvhetten på batterislangen og plasser 
håndpumpeslangen i maskinens batterirom 
for fremtidig bruk.
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     BATTERIROMTØMMEVENTIL

Bruk tømmeventilen til batterirommet til å tømme 
væske fra batterirommet. Kontroller væskenivået 
i batterirommet ukentlig, og tapp ut hvis det er 
væske i batterirommet.

SIKKERHETSHENSYN: Når det utføres 
service på maskinen må du alltid følge 
sikkerhetsreglene når du deponerer væsken i 
batterirommet.

1. Plasser baksiden av maskinen over området 
der batterirommet kan tømmes trygt, skru av 
maskinen og ta ut nøkkelen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra 
maskinen eller vedlikeholder den, må du 
stanse på en plan overfl ate, slå av maskinen 
og ta ut nøkkelen.

1. Lås opp tilgangsdøren til hovedbørsterommet 
og åpne døren for å få tilgang til 
tømmeventilen i batterirommet, som er 
plassert i hovedbørsterommet

2. Åpne tømmeventilen til batterirommet og la 
væsken tømmes ut av batterirommet.

SIKKERHETSHENSYN: Når servicearbeid 
utføres på maskinen, må du bruke det 
nødvendige verneutstyret. Unngå kontakt 
med batterisyre.

3. Lukk tømmeventilen til batterirommet etter at 
all væske er tømt fra batterirommet.
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 AUTOMATSIKRINGER, SIKRINGER OG 
RELEER

  AUTOMATSIKRINGER

Automatsikringer er elektriske 
beskyttelsesenheter som kan tilbakestilles og 
er utformet for å stanse fl yt av strøm ved en 
kretsoverbelastning. Når en automatsikring 
utløses kan den tilbakestilles manuelt ved å 
trykke på tilbakestill-knappen når sikringen er 
nedkjølt.

Automatsikring 1 til 11 er plassert i 
elektronikkrommet bak førersetet. Fjern 
dekselet til elektronikkrommet for å få tilgang til 
sikringene.

Automatsikring 12 til 19 er plassert bak 
tilgangspanelet i styrekonsollen.

Dersom overbelastningen som forårsaket 
utløsning av automatsikringen fremdeles er 
til stede, vil automatsikringen stanse fl yten av 
strøm til problemet er korrigert.

Diagrammet nedenfor viser automatsikringene 
og de elektriske komponentene de beskytter.

Si-
krings-
bryter

Vur-
dering

Beskyttet sikring

CB1 40A Hovedkontrollpanel
CB2 40A Hovedbørstemotor
CB3 30A Sugemotor
CB4 30A HEPA-vakuumviftemotor
CB5 15A Filterrister
CB6 2,5A Brukergrensesnitt/tenning
CB7 2,5A Nøkkelbryter
CB8 2,5A Hovedlys/baklys/strobelysbryter 

(ekstrautstyr)
CB9 25A Viftemotor for vakuumstav

CB10 2,5A Fylling av automatisk batterivan-
ningstank (Ekstrautstyr)

CB11 - Brukes ikke
CB12 15A Venstre børstemotor
CB13 15A Høyre børstemotor
CB14 2,5A Fronthorn og revers valgt
CB15 2,5A Vakuumstavbryter (ekstrautstyr)
CB16 2,5A Blå lys (ekstrautstyr)
CB17 - Brukes ikke
CB18 - Brukes ikke
CB19 - Brukes ikke
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  SIKRINGER

Sikringer er engangs beskyttelsesenheter som 
er utformet for å stanse fl yt av strøm ved en 
kretsoverbelastning. Sikringer må aldri skiftes ut 
med sikringer med høyere verdi enn det som er 
spesifi sert.

Sikringene er plassert i kontrollboksen bak 
panelet med automatsikringer eller i kontakt med 
kabler.

Sikring Vurder-
ing

Beskyttet sikring

Sikring-1 80A Drivsystemet

  RELEER

Releer er elektriske brytere som åpnes og lukkes 
under kontroll av en annen elektrisk krets. Releer 
kan kontrollere en utgangskrets med høyere 
effekt enn inngangskretsen. Hovedkontaktreleet 
(M1) er plassert i elektronikkrommet 
bak førersetet. Releet for forbigåelse av 
laderen (M2) er plassert bak panelet med 
automatsikringer i elektronikkrommet bak 
førersetet. Vakuumstavreleet (M3) er plassert i 
vakuumstavrommet.

Du fi nner en oversikt over releer og kretsene 
som kontrolleres i tabellen nedenfor.

Videre-
send

Vurdering Kontrollert krets

M1 36 VDC, 200 A Hovedkontakt
M2 36 VDC, 25 A Forbigåelse av lader
M3 36 VDC, 25 A Vakuumstav 

(ekstrautstyr)

  ELEKTRISKE MOTORER

Kontroller karbonbørstene på de ulike elektriske 
motorene. Du fi nner inspeksjonsintervaller for 
karbonbørstene i tabellen nedenfor.

Inspeksjon av karbonbørster Timer
Sugemotor 1750
HEPA-vakuumviftemotor (Ekstrautstyr) 500
Vakuumstavviftemotor (Ekstrautstyr) 500
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 HEPA (HIGH EFFICIENCY PARTICULATE 
ARRESTANCE)-FILTRERINGSSYSTEM 
(EKSTRAUTSTYR)

HEPA (High Effi ciency Particulate Arrestance)-
fi ltreringssystemet er et tørrfeiesystem som 
består av tørrstøvkontroll og et HEPA-fi lter. 
Filterne, skjørtene og pakningene i hvert av 
disse områdene er helt avgjørende for at 
HEPA-systemet skal fungere.

Det valgfrie HEPA-fi ltreringssystemet bidrar til 
renere drift i miljøer med fi nt støv.

MERK: Ved rengjøring eller noen form for 
vedlikehold på HEPA-fi ltersystemer, må alltid 
selskapets eller lokale retningslinjer knyttet til 
sikkerhetskrav følges.

 BEHOLDER

Kontroller og rens beholderen daglig.

  RENGJØRE DEN LAVE BEHOLDEREN

1. Slå nøkkelbryteren AV.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra 
maskinen eller vedlikeholder den, må 
du stanse på en plan overfl ate, slå av 
maskinen og ta ut nøkkelen.

2. Fjern beholderen fra maskinen. Se 
TØMME BEHOLDEREN (LAV TØMMING) 
for instruksjoner til hvordan beholderen 
fjernes fra maskinen.

3. Fjern alt avfall fra beholderen.

4. HEPA-maskiner: Bruk en hageslange til å 
rengjøre beholderen.

5. Kun maskiner utstyrt med avtakbare 
beholderspann som ekstrautstyr: Løft 
spannene fra beholderen og tøm og skyll 
spannene. Sett spannene tilbake på plass i 
beholderen.

6. Sett på plass beholderen i maskinen.

7. La beholderen tørke før maskinen brukes.

  RENGJØRE DEN HØYE BEHOLDEREN

1. Slå på maskinen, hev beholderen til lysene 
på utrullingsbryteren for beholderen lyser, rull 
beholderen helt ut og slå av maskinen.

2. Fjern alt avfall fra beholderen.

3. HEPA-maskiner: Bruk en hageslange til å 
rengjøre beholderen.

4. Slå på maskinen, rull inn beholderen, senk 
beholderen og slå av maskinen.

5. La beholderen tørke før maskinen brukes.
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 STØVFILTER FOR BEHOLDER

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra 
maskinen eller vedlikeholder den, må du 
stanse på en plan overfl ate, slå av maskinen 
og ta ut nøkkelen.

FJERNE / SKIFTE UT STØVFILTER FOR 
BEHOLDER

Rist støvfi lteret etter hvert skift og før fjerning 
av fi lteret fra maskinen. Inspiser og rengjør 
fi lteret etter hver 100. driftstime. Skift ut ødelagte 
støvfi ltre.

MERK: Rengjør fi lteret oftere hvis det blir brukt 
under svært støvete omstendigheter.

1. Løsne hvert av festene til 
beholderfi lterrommet plassert på hver side av 
beholderrommet.

2. Løft beholderfi lterrommet til holderarmene til 
beholderrommet holder beholderfi lterrommet 
åpent.

MERK: Sjekk at holderarmene er festet før 
fi lteret fjernes fra maskinen.

3. Fjern fi lteret fra beholderfi lterrommet

4. Rengjør eller kast støvfi lterelementet. Se 
RENGJØRING AV STØVFILTERET.

5. Kun maskiner med FiberShield-
lofi lteralternativet: Fjern lofi lteret fra 
beholderfi lterrommet og rengjør støv og 
smuss fra lofi lteret. Fest lofi lteret tilbake på 
plass.

6. Sett på plass støvfi lteret.

7. Koble fra holderarmene til beholderrommet, 
senk beholderfi lterrommet og lukk rommet.
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 RENGJØRE BEHOLDERSTØVFILTERET 
(MASKINER UTSTYRT MED STANDARD 
FILTRERINGSSYSTEM)

  Bruk en av følgende metoder for å rengjøre 
støvfi lteret:

RISTING-Trykk på bryteren for fi lterrister.

TAPPING-Tapp fi lteret forsiktig mot en fl at 
overfl ate. Ikke skad kantene på fi lteret. 
Filteret forsegles ikke som det skal dersom 
fi lterets kanter er skadde.

LUFT-Bruk alltid vernebriller når du bruker 
høytrykksluft. Blås luft gjennom midten av 
fi lteret og ut mot utsiden. Bruk aldri et lufttrykk 
over 550 kPa med en dyse som er mindre enn 
3 mm, og hold aldri dysen nærmere enn 50 
mm inn i fi lteret.

  RENGJØRE BEHOLDERSTØVFILTERET 
(KUN MASKINER UTSTYRT MED HEPA-
FILTRERINGSSYSTEM)

MERK: HEPA-fi lteret må ikke rengjøres når 
det er tett av smuss. HEPA-fi lteret kan ikke 
rengjøres, og må skiftes ut når det er skadet 
eller tett. Følgende rengjøringsmetoder kan bare 
brukes til å rengjøre beholderstøvfi lteret.

Bruk en av følgende metoder for å rengjøre 
støvfi lteret:

RISTING-Trykk på bryteren for fi lterrister.

TAPPING-Tapp fi lteret forsiktig mot en fl at 
overfl ate. Ikke skad kantene på fi lteret. Filteret 
forsegles ikke som det skal dersom fi lterets 
kanter er skadde.

HEPA

Luft må ikke brukes til å rengjøre støvfi lteret.

HEPA
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Kontroller at støvfi lterpakningene tetter godt 
og se etter skader etter hver 100. driftstime. 
Oppbygning av støv på pakningsoverfl aten 
betyr at støv kommer forbi støvfi lteret, noe som 
reduserer levetiden til fi lteret betydelig.

HEPA

  JUSTERE LÅSENE TIL 
BEHOLDERFILTERDEKSELET

Juster låsene til fi lterdekselet hvis det oppleves 
dårlig vakuumytelse. 

1. Ta støvfi lteret ut av maskinen.

2. Sjekk låslengden. Låsen skal starte å trekke 
i låsholderen ved rundt 0 og 45 grader fra 
horisontal posisjon.

3. La låskroken være festet til låsholderen, og 
vri mutteren for å korte ned låslengden.

INSPEKSJON / RENGJØRING AV PERMA-
FILTER

Inspiser og rengjør Perma-Filter etter hver 100. 
driftstime. 

  THERMO-SENTRY

Thermo-Sentry er plassert på innsiden av 
beholderen, og den registrerer temperaturen 
på luften som hentes ut av beholderen. Hvis 
en brann oppstår i beholderen vil Thermo-
Sentry stanse støvsugerviften og stenge av 
luftstrømmen. Det er også en lydalarm når 
Thermo-Sentry er aktivert. Thermo-Sentry 
tilbakestilles automatisk etter nedkjøling.
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  SKIFTE HEPA-FILTERET

Skift ut HEPA-fi lteret når HEPA-lyset lyser. 
Når lyset lyser, må systemet sjekkes for 
blokkeringer som kan begrense fl yten til HEPA-
fi lteret.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra 
maskinen eller vedlikeholder den, må 
du stanse på en plan overfl ate, slå av 
maskinen og ta ut nøkkelen.

1. Fjern skruene som fester HEPA-brettet til 
beholderen.

2. Fjern HEPA-brettet fra beholderen.

3. Fjern skruene som fester HEPA-fi lteret til 
HEPA-brettet, og fjern HEPA-fi lteret fra 
brettet.

MERK: Du må ikke berøre eller skade det nye 
HEPA-fi ltermaterialet ved montering av HEPA-
fi lteret i HEPA-brettet.

4. Plasser det nye HEPA-fi lteret slik at etiketten 
peker mot toppen av HEPA-brettet, og pilene 
på etiketten peker i luftfl ytens retning.
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5. Skli HEPA-fi lteret inn i HEPA-fi lterbrettet. 

Pass på at kanten på HEPA-fi lteret ligger 
under brettkanten.

6. Fest og skru inn skruene for å sikre den 
andre enden av HEPA-fi lteret i HEPA-
fi lterbrettet.

7. Kontroller brettpakningen på HEPA-brettet 
for skader og tegn til lekkasjer (mye støv 
på pakningsoverfl atene). Skift ut pakningen 
dersom den er skadet eller det er tegn til 
lekkasjer.

8. Sett HEPA-fi lterbrettet tilbake inn i maskinen.
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 HOVEDFEIEBØRSTE

Sjekk børstene daglig for slitasje. Senk børsten 
og kontroller   indikasjonen for børsteslitasje 
på tomgangsarmen til hovedbørsten. Hvis 
indikasjonen er nederst på etiketten for 
børsteslitasje (den røde delen av etiketten 
er synlig på indikasjonen) må hovedbørsten 
skiftes ut.

Kontroller børsten for skader. Fjern eventuelle 
snorer eller vaiere som er viklet rundt 
hovedbørsten, hovedbørstens drevnav eller 
tomgangsnavet til hovedbørsten.

Roter børstene ende for ende hver 50. 
driftstime for å oppnå maksimum børstelevetid 
og beste feieytelse. Se SKIFTE UT ELLER 
ROTERE HOVEDBØRSTEN.

Skift ut børstene dersom de ikke lenger rengjør 
effektivt, eller hvis ikonet for børsteslitasje lyser 
for å varsle om at børsten må skiftes ut.

   SKIFTE UT HOVEDFEIEBØRSTEN

1. Hev hovedfeiebørsten og slå av maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra 
maskinen eller vedlikeholder den, må du 
stanse på en plan overfl ate, slå av maskinen 
og ta ut nøkkelen.

2. Lås opp tilgangsdøren for 
hovedbørsterommet og åpne døren.

3. Fjern bryterne som fester tomgangsarmen til 
hovedbørsten.



63S16  9045347  (11-2020)

 VEDLIKEHOLD  
4. Fjern tomgangsarmen fra hovedbørsten.

5. Dra børsten fra hovedbørsterommet.

6. Legg den nye eller gjenbrukte hovedbørsten 
på gulvet ved siden av hovedbørsterommet.

7. Skyv hovedb?rsten p? drivpluggen. Roter 
børsten til den går i inngrep med drivpluggen, 
og skyv den helt ned på pluggen.

8. Sett tomgangsarmen tilbake inn i 
hovedbørsten. Pass på at tomgangsarmen 
holdes over børstebeholderskjørtet 
under montering av tomgangsarmen i 
hovedbørsten.

9. Fest skruene for å feste tomgangsarmen til 
hovedbørsten. Stram skruene for hånd.

10. Lukk og lås tilgangsdøren for 
hovedbørsterommet.
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   KONTROLLERE 
HOVEDBØRSTEMØNSTERET

1. Påfør kritt, eller et liknende 
markeringsmateriale på en glatt og fl at 
overfl ate på gulvet.

MERK: Hvis man ikke har tilgang til kritt eller 
annet materiale, kan man la b?rsten rotere 
p? gulvet i to minutter. Det vil sitte igjen et 
polishmerke p? gulvet.

2. Slå nøkkelbryteren PÅ.

3. Posisjoner hovedbørsten over det krittlagte 
området.

4. Trykk og hold 1-Step-knappen nede 
i fem sekunder. Maskinen vil gå inn i 
børstemønsterkontroll-modus. LED-
indikatoren vil fortsette å blinke mens 
børstemønsterkontrollen pågår.

MERK: Mønsterkontrollsekvensen vil bli 
avbrutt dersom 1-Step-knappen trykkes mens 
børstemønsterkontrollsekvensen pågår.

5. Hovedbørstemotoren vil slås på, og 
aktuatoren vil senkes delvis for å sjekke 
motordriftspenningen. Hovedbørsten vil 
deretter fortsette å senkes til motoren 
når den valgte trykkspenningen, eller til 
aktuatoren er fullt utslått.

MERK: Hvis den registrerte 
spenningen på hovedbørsten/valgt(e) 
sidebørste(r) er utenfor riktig område, vil 
børstemønsterkontrollsekvensen avbrytes, og 
det vil vises en feil på hovedbørstesystemet.

6. Mønsterkontrollen vil pågå i omkring 
ti sekunder, før hovedbørsten heves 
og børstemotoren slås av. LED-
indikatoren 1-Step vil slutte å blinke når 
børstemønsterkontrollen er fullført.

7. Kj?r maskinen bort fra testomr?det.

8. Legg merke til bredden p? b?rstem?nsteret. 
Riktig børstemønsterbredde er 50 til 89 mm 
(2 til 3,5 in).

Børstevinkelen er innstilt fra fabrikk, og 
krever ikke justering med mindre deler av 
børstesystemer er skiftet ut.

00582

Hvis hovedbørstemønsteret er vinklet, 
mer enn 15 mm (0,5 in) fra ende til ende, 
må vinkelen justeres. Se JUSTERE 
HOVEDBØRSTEMØNSTERET:

00601
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   JUSTERE HOVEDBØRSTEMØNSTERET

1. Løsne lagerbraketten på børsteakselen og 
skruen på tomgangsarmen.

2. Slå nøkkelbryteren PÅ.

3. Posisjoner hovedbørsten over det krittlagte 
området.

4. Trykk og hold 1-Step-knappen nede 
i fem sekunder. Maskinen vil gå inn i 
børstemønsterkontroll-modus. LED-
indikatoren vil fortsette å blinke mens 
børstemønsterkontrollen pågår.

MERK: Mønsterkontrollsekvensen vil bli 
avbrutt dersom 1-Step-knappen trykkes mens 
børstemønsterkontrollsekvensen pågår.

5. Hovedbørstemotoren vil slås på, og 
aktuatoren vil senkes delvis for å sjekke 
motordriftspenningen. Hovedbørsten vil 
deretter fortsette å senkes til motoren 
når den valgte trykkspenningen, eller til 
aktuatoren er fullt utslått.

6. Mønsterkontrollen vil pågå i omkring ti 
sekunder, før hovedbørsten heves og 
børstemotoren slås av. Slå nøkkelbryteren 
AV før børsten heves.

7. Stram lagerbraketten på børsteakselen og 
skruen på tomgangsarmen.

8. Kontroller mønsteret til hovedbørsten 
på nytt. Se KONTROLLERE 
HOVEDBØRSTEMØNSTERET. Juster 
vinkelen på hovedbørsten hvis nødvendig.
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 SIDEBØRSTE(R)

Sjekk sidebørsten(e) daglig for slitasje eller 
skade. Fjern eventuell snorer eller vaiere som 
er viklet rundt sidebørsten(e) eller sidebørstens 
drevnav.

  BYTTE SIDEBØRSTEN(E)

Skift ut børstene når de ikke lenger rengjør 
effektivt.

1. Hev sidebørsten(e) og slå av maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra 
maskinen eller vedlikeholder den, må 
du stanse på en plan overfl ate, slå av 
maskinen og ta ut nøkkelen.

2. Grip tak i midten av børsten og fjern 
låsesplinten og skiven som fester børsten 
og sikringssplinten til navet.

3. Fjern sidebørsten og sikringssplinten fra 
under sidebørsteenheten.

4. Plasser sidebørsten under 
sidebørsteenheten og tilpass kanalen 
i sikringssplinten til sikringssplinten i 
sidebørstenavet.

5. Løft sidebørsten, sikringssplinten og skiven 
opp på sidebørstenavet og sett på plass 
låsesplinten.
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  SJEKKE SIDEBØRSTEMØNSTERET/ENE

Kontroller mønsteret på sidebørstene hver 50. 
driftstime eller hver gang børsten(e) skiftes ut. 

1. Slå nøkkelbryteren PÅ.

2. Trykk på sidebørsteknappen(e) for å aktivere 
sidebørsten(e).

3. Trykk og hold 1-Step-knappen nede 
i fem sekunder. LED-indikatoren vil 
starte å blinke, og fortsette å blinke inntil 
børstemønsterkontrollen er fullført.

MERK: Mønsterkontrollsekvensen vil bli 
avbrutt dersom 1-Step-knappen trykkes mens 
børstemønsterkontrollsekvensen pågår.

4. Sidebørstemotoren(e) vil slås på, og 
aktuatoren(e) vil senkes delvis for å sjekke 
motordriftspenningen.

MERK: Hvis den registrerte spenningen på 
sidebørstermotoren(e) er utenfor riktig område, 
vil børstemønsterkontrollsekvensen avbrytes, og 
det vil vises en feil på hovedbørstesystemet.

5. Sidebørsten(e) vil fortsette å senkes inntil 
aktuatoren(e) er helt utslått.

6. Kontroller børstemønsteret/ene.

Børstehårene på høyre side skal berøre 
gulvet mellom kl. 10 og kl. 15, og 
børstehårene på venstre side skal berøre 
gulvet mellom kl. 09 og kl. 14 når børstene 
er i bevegelse.

350327

7. Juster børstemønsteret/ene dersom det er 
nødvendig. Se JUSTERE SIDEBØRSTEN(E)
S MØNSTER
.

.
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  JUSTERE SIDEBØRSTEN(E)S MØNSTER

Sidebørsten(e)s mønster bør justeres hver 
gang sidebørsten(e) skiftes ut, eller når 
børstemønsterne trenger justering etter en 
kontroll av mønsteret.

1. Hev sidebørsten(e) og slå av maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra 
maskinen eller vedlikeholder den, må 
du stanse på en plan overfl ate, slå av 
maskinen og ta ut nøkkelen.

2. Løsne den øverste stjerneskruen omkring 
en halv omdreining.

3. Vri den nederste stjerneskruen mot klokken 
for å øke børstemønsteret.

Vri den nederste stjerneskruen med 
klokken for å senke børstemønsteret.

4. Stram den øverste stjerneskruen 
for å avslutte justeringen av 
sidebørstemønsteret.

5. Kontroller børstemønsteret/ene på 
nytt. Se SJEKKE MØNSTERET 
PÅ SIDEBØRSTEN(E) Juster 
sidebørstemønsteret/ene dersom det er 
nødvendig.
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 KANTER OG PAKNINGER

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra 
maskinen eller vedlikeholder den, må du 
stanse på en plan overfl ate, slå av maskinen 
og ta ut nøkkelen.

   FELLESKJØRT FOR STØRRE AVFALL

Felleskjørtet for større avfall heves og senkes 
med pedalen for felleskjørtet, noe som gjør at 
større avfall fanges og feies inn i beholderen.

Sjekk skjørtet for skade og slitasje etter hver 
100. driftstime. Kontroller skjørtlengden etter 
hver 100. driftstime. Skjørtet skal være langt nok 
til å såvidt berøre gulvet, men ikke så langt at det 
treffer hovedbørsten.

For å skifte ut felleskjørtet for større avfall:

1. Lås opp tilgangsdøren til hovedbørsterommet 
og åpne døren for å få tilgang til 
hovedbørsterommet.

2. Fjern spaltestiften som fester felleskjørtet for 
større avfall til børstehodet.

3. Trekk felleskjørtet for større avfall vekk fra 
børstehodet.

4. Fest det nye felleskjørtet før større avfall på 
børstehodet.

5. Sett spaltestiften som fester felleskjørtet for 
større avfall til børstehodet tilbake på plass.

     SIDESKJØRT

Sideskjørtene er plassert på begge sider 
av maskinen foran hovedbørsterommet. 
Sideskjørtene skal såvidt berøre en fl at 
gulvoverfl ate.

Sjekk daglig om kantene er skadd eller slitt, og 
juster daglig.
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   SIDERESIRKULASJONSSKJØRT

Sidesresirkulasjonsskjørtene 
er plassert på begge sider av 
maskinen foran hovedbørsterommet. 
Sideresirkulasjonsskjørtene skal såvidt berøre 
en fl at gulvoverfl ate.

Sjekk daglig om kantene er skadd eller slitt, og 
juster daglig.

   BAKSKJØRT

Det bakre skjørtet er plassert bak i bunnen i 
bakkant av hovedbørsterommet. Det vertikale 
skjørtet skal såvidt berøre en fl at gulvoverfl ate.

Sjekk daglig om skjørtet er skadd eller slitt, og 
juster daglig.

   BAKRE RESIRKULASJONSSKJØRT

Det bakre resirkulasjonsskjørtet er plassert bak 
i bunnen i bakkant av hovedbørsterommet, rett 
bak hovedbørsten. Resirkulasjonsskjørtet skal 
ikke berøre hovedbørsten når den feier.

Sjekk daglig om skjørtet er skadd eller slitt, og 
juster daglig.

   ST?VKONTROLLSKJ?RT SIDEB?RSTE 
(EKSTRA)

De enkle støvkontrollskjørtene for sidebørstene 
og doble støvkontrollskjørtene for sidebørstene 
strekker seg rundt hele sidebørsten for maskiner 
utstyrt med enkel sidebørste, og rundt begge 
sidebørster for maskiner utstyrt med doble 
sidebørster. Sideskjørtene skal såvidt berøre en 
fl at gulvoverfl ate.

Sjekk daglig om skjørtene er skadet eller slitt.
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   BEHOLDERPAKNINGER

Beholderpakningene er plassert rundt kanten av 
åpningen mellom hovedbørsten og beholderen. 
Beholderen hviler mot pakningen når beholderen 
er i lukket posisjon.

Sjekk om tettingene er slitt eller skadd hver 100. 
driftstime.

Maskiner utstyrt med høy tømming:

ADVARSEL: Hevet beholder kan falle. 
Sett på tankens støttestang.

   VAKUUMPAKNING

Vakuumpakningen er plassert øverst på 
beholderen og pakningene med beholderfi lter 
når beholderen er i lukket posisjon.

Sjekk om pakningene er slitt eller skadet etter 
hver 100. driftstime.

  HEPA-SIDESKJØRT FOR FEIEROM 
(KUN MASKINER UTSTYRT MED HEPA-
FILTRERINGSSYSTEMET)

HEPA-sideskjørtene for feierommet på maskiner 
utstyrt med HEPA-fi ltrering er plassert på 
begge sider av hovedbørsterommet. HEPA-
sideskjørtene for feierommet skal såvidt berøre 
en fl at gulvoverfl ate.

Sjekk daglig om kantene er skadd eller slitt, og 
juster daglig.

   FEIEROMSKJØRT (KUN 
MASKINER UTSTYRT MED HEPA-
FILTRERINGSSYSTEMET)

Feieromskjørtene på maskiner utstyrt 
med HEPA-fi ltrering er plassert på begge 
sider av maskinen, ved bakre ende av 
hovedbørsterommet. 

Sjekk daglig om skjørtene er skadet eller slitt.
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   HOVEDBØRSTEDØRPKANINGER (KUN 
MASKINER UTSTYRT MED HEPA-
FILTRERINGSSYSTEMET)

Hovedbørstedørpakninger på maskiner utstyrt 
med HEPA-fi ltrering er plassert oppe og nede 
på begge hovedbørstedører.

Sjekk børstene daglig for slitasje eller skade.

 BELTER

  DRIVREM FOR HOVEDBØRSTE

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra 
maskinen eller vedlikeholder den, må 
du stanse på en plan overfl ate, slå av 
maskinen og ta ut nøkkelen.

Drivremmen for hovedbørsten er plassert på 
hovedbørstehodet. Kontroller remmen for 
skade og slitasje etter hver 100. driftstime.

 DEKK

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra 
maskinen eller vedlikeholder den, må du 
stanse på en plan overfl ate, slå av maskinen 
og ta ut nøkkelen.

Maskinen har tre solide gummihjul: ett foran og 
to bak på maskinen. Kontroller hjulene for skade 
og slitasje hver 500. driftstime.

 VEDLIKEHOLD AV VAKUUMSTAVEN 
(EKSTRAUTSTYR)

 VAKUUMSTAVVIFTE

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra 
maskinen eller vedlikeholder den, må du 
stanse på en plan overfl ate, slå av maskinen 
og ta ut nøkkelen.

Kontroller tetningene på vakuumstavviften for 
skade og slitasje hver 50. driftstime.
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   SKIFTE VAKUUMSTAVPOSEN

Kontroller vakuumstavposen for skade og slitasje 
hver 50. driftstime. Skift ut vakuumstavposen 
når staven har mindre effekt, posen er full, eller 
dersom posen er skadet eller ødelagt.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra 
maskinen eller vedlikeholder den, må du 
stanse på en plan overfl ate, slå av maskinen 
og ta ut nøkkelen.

1. Trykk på utløserknappen for å kunne åpne 
dekselet til vakuumstavrommet.

2. Løft dekselet til vakuumstavrommet, og bruk 
holderstaget til å holde dekselet åpent.

3. Fjern vakuumstavposen fra 
vakuumstavrommet.

4. Monter den nye vakuumstavposen i 
vakuumstavrommet. Pass på at posen er 
riktig montert på vakuumrøret.

5. Løs ut støtten til vakuumstavdekselet og lukk 
og sikre dekselet til vakuumstavrommet.
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 SKYVING, SLEPING OG TRANSPORT AV 
MASKINEN

  SKYVE ELLER SLEPE MASKINEN

SIKKERHETSHENSYN: Ikke skyv eller trekk 
maskinen uten en operatør i setet som 
kontrollerer maskinen under service av 
maskinen.

Hvis maskinen deaktiveres, kan den skyves fra 
fram- eller baksiden, men den kan kun slepes 
fra framsiden.

Parkeringsbremsen må deaktiveres før 
maskinen blir tauet eller skjøvet. For å 
koble fra bremsen, setter du spissen på en 
liten skrutrekker mellom den elektroniske 
bremsespaken og navet. Maskinen kan fritt 
beveges når parkeringsbremsen er deaktivert.

Maskinen må kun skyves eller slepes en svært 
kort avstand, og farten skal ikke være større 
en 3,2 km/t. Den må IKKE skyves eller slepes 
over en lengre avstand eller i høy hastighet.

OBS! Hvis maskinen skyves eller slepes 
over en lengre avstand kan det skade 
fremdriftssystemet.

Rett etter du har skjøvet maskinen, fjern 
skrutrekkeren fra mellom den elektroniske 
bremsespaken og navet. Maskinen må ALDRI 
betjenes med parkeringsbremsen deaktivert.

SIKKERHETSHENSYN: Ikke betjen 
maskinen med bremsen deaktivert.

  TRANSPORTERE MASKINEN

1. Løft feiehodet.

2. Fjern beholderen (lav tømming) eller hev 
beholderen nok (høy tømming) til å gå klar 
av bakken før lasting. Maskinen kan lastes 
opp på en rampe opptil 21,3 %.

3. Parker lastebilen eller tilhengeren på en plan 
overfl ate.

4. Plasser baksiden av maskinen på 
lastekanten av lastebilen eller tilhengeren.

MERK: Maskinens evne til å kjøre opp en rampe 
påvirkes av dekkslitasje, overfl aten på rampen, 
værforhold og andre faktorer. Lasting må bare 
utføres av personell som er opplært i trygg 
lasting av en maskin.

5. Kjør maskinen på lastebilen eller tilhengeren. 
Posisjoner maskinen slik at maskinens vekt 
fordeles på en trygg måte, og slik at den 
kan stroppes trygt fast på lastebilen eller 
tilhengeren.

6. Slå nøkkelbryteren AV.

7. Plasser en blokk bak hvert hjul for å 
forhindre at maskinen ruller.

MERK: Det kan v?re n?dvendig ? montere 
festebraketter p? lasteplanet.

SIKKERHETSHENSYN: Ved lasting/lossing 
av maskinen på/av en lastebil eller tilhenger, 
må det brukes lastestropper for å sikre 
maskinen.
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8. Koble stroppene til hullene bak i rammen, rett 

under hjulene som er plassert på begge sider 
av maskinen, og fest stroppene til tilhengeren 
eller lastebilen for å forhindre maskinen i å 
bevege seg.

9. Koble stroppene til hullene foran i rammen, i 
det nedsenkede området plassert på begge 
sider av maskinen rett bak hvert fremre 
hjul, og fest stroppene til tilhengeren eller 
lastebilen for å hindre maskinen i å bevege 
seg.

Hvis maskinen er utstyrt med valgfrie 
støvkontrollskjørt, fest lastestroppene til 
hullene i hjulbrakettene plassert på hver 
side av maskinen for å feste maskinen til 
lastebilen eller tilhengeren.

MERK: Sørg for at stroppene ikke legger trykk 
på bakre del av skjørtfestet når lastestroppene 
strammes.

10. Sørg for at alle lastestropper er godt 
strammet, og at maskinen er festet forsvarlig 
på tilhengeren eller lastebilen.
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  MASKINJEKKING

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra 
maskinen eller vedlikeholder den, må 
du stanse på en plan overfl ate, slå av 
maskinen og ta ut nøkkelen.

T?m beholderen f?r du jekker opp maskinen.

Jekkepunktplasseringer foran på alle maskiner.

Jekkepunktplasseringer bak på alle maskiner.

SIKKERHETSHENSYN: Blokker 
maskinhjulene før maskinen jekkes opp ved 
service på maskinen. Bruk en vinsj eller jekk 
som støtter vekten av maskinen. Maskinen 
må kun jekkes opp på angitte steder. Støtt 
maskinen med støttebein.
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  OPPBEVARINGSINFORMASJON

Følgende trinn skal utføres ved lagring av 
maskinen i lengre tidsperioder.

OBS: Maskinen må ikke utsettes for regn og 
skal oppbevares innendørs.

1. Parker maskinen p? et kj?lig, t?rt sted. 
Utsett ikke maskinen for regn. Oppbevares 
innendørs.

2. Lad batteriene før lagring av maskinen for å 
forlenge batterienes levetid. Lad batteriene 
én gang i måneden. 

3. Koble fra batteriene før lagring.

4. Oppbevar maskinen på et tørt sted med 
feiehodet i hevet posisjon.

MERK: For å forhindre potensiell maskinskade 
skal maskinen oppbevares i et miljø fritt for 
gnagere og insekter.
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    GENERELLE MASKINDIMENSJONER/-
KAPASITETER

Element Dimensjon/kapasitet
Lengde 1815 mm (71 in)
Bredde (legeme) 1168 mm
Bredde (Karosseri med valgfri venstre sidebørste) 1168 mm
Hjulsokkel 1206 mm (47,5 in)
Høyde (uten oververn) 1500 mm (59 in)
Høyde (med oververn) 2095 mm
Høyde (med høy tømmemodell) 1570 mm (61,8 in)
Bane 1030 mm (40,5 in)
Lengde hovedbørste (Sylindrisk) 810 mm
Diameter sidebørste (Skive) 510 mm
Feiebanebredde (Enkel sidebørste) 1170 mm (46 in)
Feiebanebredde (Doble sidebørster) 1520 mm
Volumkapasitet til beholder 150 L (5,3 ft3)
Vektkapasitet for beholder (høy tømmemodell) 159 kg (350 lbs)
Vektkapasitet for beholder (lav tømmemodell) 91 kg (200 lbs)
Maksimal tømmehøyde for beholder (høy tømmemodell) 1572 mm (61,9 in)
Minimum tømmehøyde for beholder (høy tømmemodell) 2220 mm (87,4 in)
Støvfi lterområde (Standard) 9 m2 (97 ft2)
Støvfi lterområde (HEPA) 4,6 m2 (50 ft2)
Vekt uten batterier (høy tømmemodell) 793 kg (1748 lbs)
Vekt uten batterier (lav tømmemodell) 698 kg (1538 lbs)
Vekt høy tømmemodell (med standardbatterier) 975 kg (2150 lbs)
Vekt lav tømmemodell (med standardbatterier) 880 kg (1940 lbs)
GVWR (høy tømmemodell) 1406 kg (3100 lbs)
GVWR (lav tømmemodell) 1243 kg (2740 lbs)
Vernegrad IPX5

Verdier defi nert ifølge IEC 60335-2-72 Mål
Lydtrykknivå LpA 67 dB
Usikkerhet lydtrykk KpA 3 dB
Lydeffektnivå LWA + Usikkerhet KWA 91 dB + 2,98 dB
Vibrasjon – Hånd-arm <2,5 m/s2

Vibrasjon – Hele kroppen <0,5 m/s2
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   GENERELL MASKINYTELSE

Element Mål
Snubredde (uten sidebørste) 2140 mm (84 in)
Kjørefart (fremover) 8,8 km/t (5,5 mph)
Kjørefart under feiing (fremover) 8,8 km/t (5,5 mph)
Kjørefart løftet beholder (fremover) 2,4 km/t (1,5 mph)
Kjørefart (revers) 4,8 km/h
Maksimum rampehelling for lasting – Tom 21,3 % / 12°
Maksimum rampehelling for feiing 14,1 % / 8°
Maksimum rampehelling for transport (GVWR) 21,3 % / 12°
Maksimal omgivelsestemperatur for maskindrift 43° C
Minimumstemperatur for betjening av maskinens skrubbefunksjoner 0° C

  EFFEKTTYPE

Type Antall volt Ah-klassifi sering Vekt
Blysyrebatterier 
(Maks. batterimål): 
28,8 in / 731 mm B 
x 19,9 in / 506 mm L 
x 15,6 in / 395 mm H

6 36 240 @ 20 t rate 30 kg (67 lb)
6 36 360 @ 20 t rate 44 kg (98 lb)

Litium-ion-batteri Topak-
ning

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

Firepak-
ning

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

Sekspak-
ning

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

Type Bruk VDC k W (hp)
Elektriske motorer Hovedfeiebørste 36 0.75 (1.00)

Sidefeiebørste 36 0,12 (0,16)

Vakuumvifte 36 0,60 (8,00)

Propellering 36 1,20 (1,60)

Vakuumstav (ekstra) 36 0,71 (0,95)

Type VDC amp Hz Fase VAC
Lader (Innebygd) 36 25 50-60 1 100-240
Lader (Innebygd) 36 33 50-60 1 100-240
Lader (Ekstern) 36 25 50-60 1 100-240
Lader, Litium-ion-batteri (Ekstern) 36 33 50-60 1 100-240

 DEKK

Sted Type Størrelse
Front (1) Fast 102 mm bred x 300 mm OD (4 in bredde x 12 in OD)
Bakside (2) Fast 102 mm bred x 300 mm OD (4 in bredde x 12 in OD)
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  MASKINDIMENSJONER – LAV 
TØMMEMODELL

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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  MASKINDIMENSJONER – HØY 
TØMMEMODELL

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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 KONTROLLØRKONTROLLER

Bruk kontrollørkontrollene for å justere både 
maksimal transporthastighet og maksimal 
feiehastighet.

  GÅ INN I KONTROLLØRMODUS

1. Skru tenningsbryteren AV.

2. Trykk og hold Eco-modusknappen, og mens 
Eco-modusknappen holdes nede, vri og slå 
nøkkelbryteren PÅ. 

3. Fortsett å hold Eco-modusknappen 
og nøkkelbryteren til PÅ til både høyre 
børsteknapp-indikatorlyset og venstre 
børsteknapp-indikatorlyset blinker raskt.

4. Slipp både nøkkelbryteren og Eco-
modusknappen.

MERK: Propellen fungerer ikke når maskinen er 
i kontrollørmodus. Fortsett med de nødvendige 
endringene, lagre endringene og avslutt 
kontrollørmodus som beskrevet i de følgende 
stegene for å gjennomføre endringene, eller slå 
nøkkelbryteren AV for å avslutte kontrollørmodus 
umiddelbart. Ingen endringer vil lagres 
dersom kontrollørmodus avsluttes ved å slå 
nøkkelbryteren AV.

5. Kontroller Eco-modusknappen-indikatorlyset 
og begge indikatorlys for sidebørstene. 
Indikatorlyset på Eco-modusknappen 
må være opplyst (fast, ikke blinkende) 
og indikatorlyset for høyre og venstre 
børsteknapp må blinke sakte, noe som 
indikerer at maskinen er i kontrollørmodus. 
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  ENDRE MASKINHASTIGHETEN

1. Gå inn i kontrollørmodus. Se «STARTE 
KONTROLLØRMODUS».

2. Kontroller indikatorlysene for utladning 
av batteriet. Gjeldende maskinhastighet 
vises gjennom blinkende indikatorlys på 
indikatoren for utladning av batteriet.

Blinkende indika-
torlys

Miles per hour (MPH)

1 lys 1 MPH (1,6 km/t)
2 lys 2 MPH (3,2 km/t)
3 lys 3 MPH (4,8 km/t)
4 lys 4 MPH (6,4 km/t)
5 lys 5,5 MPH (8,8 km/t)

3. Trykk på Eco-modusknappen for å 
skifte mellom innstillingen for maksimal 
feiehastighet (indikatorlys for batteriet blinker 
sakte) og maksimal transporthastighet 
(indikatorlys for batteriet blinker raskt).

4. Trykk på venstre børsteknapp for å senke 
hastigheten.

Trykk på høyre børsteknapp for å øke 
hastigheten.

5. Trykk på Eco-modusknappen for å lagre de 
nye hastighetsinnstillingene. Endringene vil 
ikke bli lagret før Eco-modusknappen trykkes 
ned.

6. Vri nøkkelen til AV for å avslutte 
kontrollørmodus.
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