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INLEDNING
Handboken medföljer alla nya modeller. Den innehåller viktig information om användning och underhåll av maskinen.
Läs denna bruksanvisning noga och se till att du förstår den innan du
använder eller underhåller maskinen.

Den här maskinen ger utmärkt prestanda. Bästa resultat till minsta kostnad uppnås dock om:
• Maskinen används med rimlig försiktighet.
• Maskinen underhålls regelbundet enligt instruktionerna i handboken.
• Maskinen underhålls med delar som levereras av tillverkaren eller motsvarande.
SKYDDA MILJÖN

MASKINDATA

Kassera förpackningsmaterial,
använda komponenter,
exempelvis batterier och vätskor
på ett
miljövänligt sätt
enligt lokala bestämmelser för
avfallshantering.

Fylls i vid installationen för framtida
referens.

Återvinn alltid.

Installationsdatum:

Modellnummer:
Serienummer:

AVSEDD ANVÄNDNING
S16 är en åkbar industrimaskin avsedd för sopning av både grova och jämna hårda ytor (betong, kakel, sten, syntet osv.) och mattbelagda
ytor (kommersiell nylon, polyester och/eller ull). Typiska användningsmiljöer är skolor, kontorslokaler, konferenslokaler, flygplatser, lagerlokaler,
tillverkningsanläggningar och butiker. Använd inte maskinen på jord, gräs eller ytor med mattbeläggning för bostäder. Maskinen är endast
avsedd för både inomhus- och utomhusbruk. Maskinen är inte avsedd för användning på allmänna vägar. Använd inte denna maskin på annat
sätt än vad som beskrivs i denna användarhandbok.
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europe@tennantco.com
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Tekniska data och komponenter kan ändras utan att det meddelas.
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SÄKERHET
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER –
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Följande varningsmeddelanden används i
handboken enligt beskrivningen nedan:
VARNING! Varnar för faror eller farliga
förfaranden som kan leda till allvarlig
personskada eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET: Varnar för faror
eller farliga förfaranden som kan
leda till mindre eller medelsvåra
personskador.
FÖR SÄKERHET: Upplyser om
handlingar som måste utföras för
säker användning av maskinen.
Följande information varnar för potentiellt
riskfyllda förhållanden för operatören. Var
medveten om när dessa förhållanden kan vara
aktuella. Identifiera alla säkerhetsanordningar på
maskinen. Rapportera omedelbart alla skador
eller funktionsfel på maskinen.
VARNING! Blysyrabatterier avger
vätgas. Explosion eller brand kan
uppstå. Håll öppen eld och gnistor
på avstånd. Låt kåporna vara öppna
under laddning.
VARNING! Antändbart material
eller reaktiva metaller kan leda till
explosion eller brand. Plocka inte upp
dem.
VARNING! Den upplyfta sopbehållaren
kan falla. Använd stödarmen.
VARNING! Lyftarmen har en
klämpunkt. Vistas på avstånd från
behållarens lyftarmar.
VARNING! Tungt föremål. Felaktiga
lyft kan orsaka ryggskada. Använd
lyftanordning vid borttagning.
VARNING! Elfara
– Koppla bort batterikablarna och
laddarkontakten innan underhåll
påbörjas.

Om laddarens nätkabel är skadad eller
trasig måste den bytas ut av tillverkaren,
serviceagenten eller motsvarande kvalificerad
person för att undvika faror.
Maskinen kan vara utrustad med teknik
som kommunicerar automatiskt via
mobilnätet. Om denna maskin används där
mobiltelefonanvändning är begränsad med
hänsyn till störande eller störd utrustning,
kontakta en representant för Tennant för mer
information om hur du inaktiverar maskinens
mobila kommunikation.
FÖR SÄKERHET:
1. Använd inte maskinen:
- Om du inte är utbildad och behörig.
- Om du inte har läst och förstått
användarhandboken.
- Under inflytande av alkohol eller droger.
- Samtidigt som du använder en
mobiltelefon eller andra typer av
elektronisk utrustning.
- Om du fysiskt eller mentalt inte kan följa
maskinens bruksanvisning.
- Med bromsen avaktiverad.
- Utan filter på plats eller med igensatta
filter.
- I dammiga miljöer utan att sugfläkten är
på.
- Om maskinen inte är i fullt fungerande
skick.
- På en plats där det finns brännbara ångor/
vätskor eller lättantändligt damm.
- På platser som är för mörka för att säkert
arbete om inte arbetsljus/strålkastare är
påslagna.
- På platser där föremål kan falla om
maskinen saknar skyddstak.
2. Innan du startar maskinen:
- Kontrollera eventuella vätskeläckage från
maskinen.
- Kontrollera att alla skyddsanordningar
finns på plats och fungerar ordentligt.
- Kontrollera att bromsar och styrning
fungerar ordentligt.
- Ställ in sätet och använd säkerhetsbältet
(om monterat).

– Ladda inte batterierna med en
skadad nätkabel. Modifiera inte
kontakten.
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SÄKERHET
3. När maskinen används:
- Använd endast maskinen enligt
anvisningarna i handboken.
- Använd bromsarna för att stoppa
maskinen.
- Plocka inte upp bränt eller rykande skräp,
exempelvis cigaretter, tändstickor eller het
aska.
- Kör sakta på sluttande eller hala underlag.
- Sopa inte på ramper med större lutning än
14,1 % (8°). Transportera inte på ramper
med större lutning än 21,3 % (12°).
- Sänk hastigheten när du svänger.
- Håll alla delar av kroppen innanför
förarplatsen när maskinen förflyttar sig.
- Ta alltid hänsyn till omgivningen när
maskinen körs.
- Var försiktig när du backar.
- Flytta maskinen försiktigt när
sopbehållaren är upplyft (hög tömning).
- Se till att det finns tillräckligt med
utrymme runt maskinen innan du lyfter
sopbehållaren (hög tömning).
- Höj inte behållaren när maskinen står på
lutande underlag (hög tömning).
- T?m sopbeh?llaren f?rsiktigt.
Sopbehållaren tål upp till 91 kg. Lyft av
tunga laster på olämpligt sätt kan leda till
ryggskador eller andra personskador (låg
tömning).
- Håll barn och obehöriga personer på
behörigt avstånd.
- Passagerare får inte åka med på någon
del av maskinen.
- Följ alla säkerhets- och trafikregler.
- Rapportera omedelbart alla skador eller
funktionsfel på maskinen.
4. Innan du lämnar maskinen eller före
underhåll:
- Ställ maskinen på ett plant underlag.
- Stäng av maskinen och ta ur nyckeln.
5. Vid underhåll av maskinen:
- Allt arbete måste ske med tillräcklig
belysning och sikt.
- Håll arbetsområdet väl ventilerat.
- Undvik rörliga delar. Bär inte löst sittande
kläder, smycken och fäst upp långt hår.
- Klossa hjulen innan maskinen lyfts.
- Stötta endast maskinen vid avsedda
punkter. Stöd maskinen med stödben.
- Använd en vinsch eller domkraft som kan
bära maskinens vikt.
- Maskinen får inte skjutas eller bogseras
utan att någon sitter och styr maskinen.
- Maskinen får inte skjutas eller bogseras på
en sluttning med bromsen ur funktion.
- Använd kartong för att hitta
hydraulvätskeläckage.
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- Tvätta inte maskinen med högtrycksspruta
eller vattenslang i närheten av elektriska
komponenter.
- Koppla bort batterikablar och laddarens
kontakt innan arbete utförs på maskinen.
- Dra inte i batteriladdarsladden för att dra
ur kontakten. Ta tag i kontakten vid uttaget
och dra.
- Bruk av inkompatibel batteriladdare kan
skada batteripaket och potentiellt leda till
risk för brand.
- Undersök batteriladdarens sladd
regelbundet med hänsyn till skador.
- Dra inte ut den externa laddarens
likströmssladd ur maskinens
laddningsuttag medan laddaren används.
Det kan orsaka gnistbildning. Dra först
ut nätsladden om laddningen måste
avbrytas.
- Undvik kontakt med batterisyra.
- Håll alla metallföremål på avstånd från
batterierna.
- Använd en anordning som inte är
strömförande för att ta bort batteriet.
- Använd en vinsch eller lämpligt hjälpmedel
för att lyfta batterierna.
- Batteriinstallation måste utföras av utbildad
personal.
- När det gäller batteriborttagning ska du
följa säkerhetsanvisningarna.
- Alla reparationer måste utföras av
kvalificerade servicetekniker.
- Modifiera inte maskinens konstruktion.
- Använd reservdelar som är godkända av
Tennant eller motsvarande.
- Använd personlig skyddsutrustning efter
behov och där det rekommenderas i
denna handbok.
För säkerhet: Använd hörselskydd.
För säkerhet: Använd
skyddshandskar.
För säkerhet: Använd
skyddsglasögon.
För säkerhet: Använd skyddsmask
mot damm.
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SÄKERHET
6. Vid lastning/lossning av maskinen på/av
lastbil eller släpvagn:
- Använd ramp, lastbil eller släpvagn som
kan bära maskinens och operatörens vikt.
- Töm sopbehållaren innan maskinen lastas.
- Kör inte på hala ramper.
- Var försiktig vid körning på ramper.
- Lasta/lossa inte maskiner på ramper med
större lutning än 21,3 % (12°).
- Stäng av maskinen och ta ur nyckeln.
- Klossa hjulen.
- Surra fast maskinen på flaket.
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SÄKERHET
Följande varningsmärken finns på de angivna
ställena på maskinen. Byt ut skadade eller
saknade dekaler
VARNINGSDEKAL –
Klämpunkt vid lyft.
Vistas på avstånd från
behållarens lyftarmar.

FÖR SÄKERHET - Endast behörig
servicemekaniker.

1205722

1225590

Placerad på elektronikskåpets lucka
(bakom förarsätets kåpa).

Placerad baktill på
båda lyftarmarna (end.
maskiner med hög
tömning).

VARNING - Upplyft sopbehållare kan falla.
Använd stödarmen.

VARNINGSDEKAL –
Roterande borste.
Håll händerna borta.

1251176

Placerad på sidan av båda lyftarmarna (end.
maskiner med hög tömning).

8

Placerad på
sidborstplåtarna (endast
maskiner med tillvalbara
sidborstar).
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SÄKERHET
VARNINGSETIKETT –
Batterierna avger vätgas.
Explosion eller brand kan
uppstå. Håll öppen låga och
gnistor på avstånd. Låt kåporna
vara öppna under laddning.
FÖR SÄKERHET - Endast behörig
servicemekaniker.

1205722

Finns på elpanelen.

1205563

Placerad nedtill på
förarsätets kåpplåt.

VARNINGSETIKETT – Risk för elchock. Ladda inte
batterierna med en skadad nätkabel.

FÖR SÄKERHET Läs manualen innan du
använder maskinen.

1204748

Placerad nedtill på förarsätets kåpplåt.

1206682

Finns på elpanelen.
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SÄKERHET

VARNINGSDEKAL – Borsten kan slunga skräp.
Stanna motorn innan du lyfter sopbehållaren.

1254722

Placerad på behållarens baksida (end. maskin med låg
tömning)

10

S16 9045352 (11-2020)

ANVÄNDNING
ANVÄNDNING
MASKINENS DELAR
D

E

G

F

H

C

B

A

I

J

K
P

L

M

O

A. Sopbehållare
B. Sopbehållarhandtag (end. maskin med
låg tömning)
C. Höger hölje
D. Backlarm/blinkande ljus (tillval)
E. Förarsäte
F. Ratt
G. Höger manöverpanel
H. Vänster manöverpanel
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N
I. Vänster sidborste (tillval)
J. Höger sidborste (tillval)
K. Sopbehållarstöd (end. maskin med hög
tömning)
L. Beh?llarfilter
M. Vänster hölje
N. Servicelucka för huvudborste
O. Huvudsopborste
P. Man?verpedaler
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ANVÄNDNING
MANÖVERPANELER
C

E

D

B
H
F
A

G

J

M

K

L

N
O

I

S
U

T
R

Q

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

12

Nyckelströmställare
Riktningsomkopplare
Nödstoppknapp
Knapp för handsug (tillval)
Knapp för höjning/sänkning av
sopbehållare (end. maskin med hög
tömning)
Knapp för utmatning av sopbehållare
(end. maskin med hög tömning)
Strömställare för körnings-/varningslampa
(tillval)
Timräknare
Batteriindikatorer
Indikatorer för huvudborsttryck
Knapp för huvudborsttryck

P

L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.

Knapp för vakuumfläkt
Indikatorer för sugfläkt (bakom ratten)
1-Step-knapp
ECO-knapp (ekonomi)
Signalhornsknapp
Knapp för filterskakning
Knapp för höger sidborste
Knapp för vänster sidborste (tillval)
Säkerhetsknapp för sopbehållare (end.
maskin med hög tömning)
U. Indikatorer (sliten borste, låg nivå i smartfill automatisk batteripåfyllningstank
(tillval), tilltäppt HEPA-filter (tillval) och
felindikatorer)
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ANVÄNDNING
PEDALREGLAGE

A

B

C

A. Bromspedal
B. Körpedal
C. F?ngpedal st?rre f?rem?l

S16 9045352 (11-2020)

13

ANVÄNDNING
SYMBOLFÖRKLARING
Dessa symboler anger maskinens reglage,
display och funktioner.
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På

Av

Indikator för fel/alarm

Ljudsignal

Sliten huvudborste

Smart-fill automatisk
batteripåfyllning (tillval)

HEPA (finpartikelfilter)

Eco (ekonomiläge)

1-steg

Nödstopp

Arbetsbelysning/varningsljus

Filterskakare

Vänster sidborste (tillval)

Varningsljus

Höger sidoborste

Automatsäkring

Vakuumfläkt

Lyftpunkt

Lyft sopbehållare

Batteriladdning

Sänk sopbehållare

Handsug (tillval)

Sopbehållare utmatad

Sopbehållarsäkerhet

Sopbehållare inmatad

Framåt/bakåt
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ANVÄNDNING
MONTERA BATTERIERNA

3. Ta bort fästet baktill i batterifacket.

VATTENNEDSÄNKTA TÄTADE
BLYSYRABATTERIER
VARNING! Brand- eller
explosionsrisk. Batterier avger
v?tgas. H?ll flammor och gnistor
borta. L?t batteriluckan vara ?ppen
n?r du laddar batteriet.
FÖR SÄKERHET: Vid underhåll av maskinen:
Håll alla metallföremål på avstånd från
batterierna. Använd en anordning som inte
är strömförande för att ta bort batteriet.
Använd en vinsch eller lämpligt hjälpmedel
för att lyfta batterierna. Batteriinstallation
måste utföras av utbildad personal. När
det gäller batteriborttagning ska du följa
säkerhetsanvisningarna.

4. Montera batterierna försiktigt i batterifacket
med batteripolerna enligt bilden. Sätt i
skumskivorna längs med batterierna enligt
anvisningen när du installerar de små
batterierna.

BATTERISPECIFIKATIONER
Sex 6 V djupcykel blysyrabatterier.
Batteriets maximala m?tt: 731 x 506 x 395 mm
(B
x L x H).
1. Parkera maskinen på ett plant underlag och
avlägsna nyckeln.
2. Lyft upp och stöd locket till batterifacket.
5. Använd medföljande polskydd och anslut
kablarna till batteripolerna, RÖD TILL
PLUSPOL (+) OCH SVART TILL MINUSPOL
(–).
VIKTIGT! Före laddning ska du kontrollera
att laddningsinställningen är korrekt för
batteritypen.
6. Montera tillbaka fästet baktill i batterifacket.
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ANVÄNDNING
REGLAGENS ANVÄNDNING
BATTERILADDNINGSINDIKATOR
Batteriladdningsindikatorn visar batteriernas
laddningsnivå när maskinen används.

INDIKATOR FÖR SLITEN BORSTE
Indikatorn för sliten borste blinkar när
huvudborstmotorn känner av att huvudborsten
är sliten. För bästa sopningsresultat
rekommenderas att huvudborsten alltid byts så
snart som möjligt när borstindikatorn blinkar.
Indikatorn för sliten borste börjar till slut lysa
med fast sken om huvudborsten inte byts när
indikatorn blinkar, varvid sopresultatet fortsätter
att försämras. Se BYTE AV HUVUDBORSTE i
avsnittet UNDERHÅLL för anvisningar om byte
av huvudborste.

Alla fem indikatorpunkterna är tända när
batterierna är helt laddade. Ladda batterierna
när endast en ljuspunkt är tänd. Låt inte
batterierna laddas ur under 20 % (sista
ljuspunkten).
OBS! Batteriladdningsnivån på indikatorn
är inte exakt när maskinen kopplas på. Låt
maskinen gå i några minuter och avläs sedan
batteriladdningsnivån.
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INDIKATOR FÖR SMART-FILL AUTOMATISK
BATTERIPÅFYLLNING (ABW) (TILLVAL)
Indikatorn för smart-fill automatisk
batteripåfyllning (ABW) tänds om vattennivån
i tanken för påfyllning av batterierna är för låg.
Alla sopningsfunktioner stängs av och förblir
spärrade om maskinen används i 10 timmar
efter att indikatorn tänds. Se SMART-FILL
AUTOMATISK BATTERIPÅFYLLNING (ABW)
i avsnittet UNDERHÅLL för anvisningar om
påfyllning av tanken.
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ANVÄNDNING
HEPA-INDIKATOR (FINPARTIKELFILTER)
(END. MASKIN UTRUSTAD MED TILLVALET
HEPA-FILTER)
HEPA-indikatorn tänds om HEPA-filtret
behöver bytas ut på grund av tilltäppning
som hindrar luftströmmen genom filtret.
För bästa sopningsresultat bör HEPAfiltret alltid bytas så snart som möjligt om
HEPA-indikatorn är tänd. Se DEMONTERA/
BYTA DAMMBEHÅLLARFILTER i avsnittet
UNDERHÅLL för anvisningar om byte av HEPAfiltret.

TIMRÄKNARE
Timräknaren registrerar hur många timmar
maskinen har använts. Använd denna
information för att fastställa maskinens
underhållsintervall.

1-STEP-KNAPP

FELINDIKATOR
Felindikatorn tänds om en felkod har upptäckts.
Se FEL/FELKODER OCH INDIKATORER för
mer information om felkoder.

S16 9045352 (11-2020)

Tryck på ”1-STEP”-knappen för att aktivera
alla valda sopningsfunktioner. Innan ”1-STEP”knappen trycks in är indikatorerna över alla
valda sopningsfunktioner tända, men de valda
funktionerna förblir vilande tills ”1-STEP”knappen trycks in. Tryck på ”1-STEP”-knappen
igen efter avslutad städning för att stoppa alla
sopningsfunktioner.
Indikatorn i knappen tänds när ”1-STEP”knappen aktiveras.
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ANVÄNDNING
SÄKERHETSKNAPP FÖR SOPBEHÅLLARE
Säkerhetsknappen för sopbehållaren skall
tryckas in och hållas intryckt under hela tiden
då sopbehållaren höjs eller sänks. Knappen för
höjning/sänkning av sopbehållaren fungerar inte
om säkerhetsknappen för sopbehållaren inte
är intryckt. Sopbehållarens höjning/sänkning
stoppas om säkerhetsknappen för sopbehållaren
släpps medan sopbehållaren höjs eller sänks.

KNAPPARNA FÖR HÖGER OCH VÄNSTER
BORSTE
Starta borsten på vänster sida (tillval): Tryck på
knappen för vänster sidborste. Indikatorn tänds.
Stänga av höger sidborste: Tryck på knappen för
höger sidborste. Indikatorlampan slocknar.

Starta vänster sidborste: Tryck på knappen för
vänster sidborste. Indikatorn tänds.
KNAPP FÖR VAKUUMFLÄKT

Stänga av vänster sidborste: Tryck på knappen
för vänster sidborste. Indikatorlampan slocknar.

Starta sugfläkten: Tryck på knappen för
sopsugfläkten. Den nedre indikatorn tänds.
Ställa in sugfläkten på högsta hastighet: Tryck
på knappen för sopsugfläkt. Den övre och den
nedre indikatorn tänds.
Stänga av sugfläkten: Tryck på knappen för
sopsugfläkten. Båda indikatorerna slocknar.

OBS! Sidborstarna kan inte användas utan
att huvudborsten är på. Huvudborsten startas
samtidigt med sidborstarna när ”1-STEP”knappen trycks in.
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ANVÄNDNING
”ECO MODE”-KNAPPEN (EKONOMILÄGE)

KNAPP FÖR FILTERSKAKNING

Eco mode används för att förlänga maskinens
körtid. Om maskinen är i ekonomiläge minskar
spänningen till alla motorer, vilket förlänger
maskinens körtid och minskar ljudnivån.

Tryck på filterskakningsknappen. Filtret skakas i
30 sekunder.

Starta ekonomiläget: Tryck på ”Eco mode”knappen för att försätta maskinen i ekonomiläge
(lägsta inställningar för fläkthastighet och
borsttryck). ”Eco”-indikatorn tänds.
Slå av ekonomiläget: Tryck på ”Eco mode”knappen för att återställa maskinen till
föregående inställningar. Indikatorlampan
slocknar.

Lampan för knappen för filterskakaren tänds när
filterskakaren används. Tryck på knappen för
filterskakning igen om nödvändigt för att stoppa
filterskakaren.
OBS! Om sopbehållarfiltret täpps
igen under pågående sopning blinkar
filterskakningsknappen långsamt och indikerar
att filtret behöver skakas.

OBS! Sugfläkten kan stängas av när maskinen
är i ekonomiläge, men ekonomiläget avbryts om
borsttrycket ändras.

OBS! Om sopning har pågått oavbrutet i
30 minuter skakas filtret automatiskt när
”1-STEP”-knappen trycks in för att stänga av
sopningssystemet.
OBS! Filterskakningen fungerar inte om
sopbehållaren är upplyft. Sopbehållaren måste
vara helt nedsänkt för att filterskakaren ska
fungera.

S16 9045352 (11-2020)
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ANVÄNDNING
NÖDSTOPPKNAPP

RIKTNINGSOMKOPPLARE

Nödstoppsknappen bryter omedelbart all ström
till maskinen.

Använd riktningsomkopplaren för att välja
körning framåt eller bakåt. Trampa ned
körpedalen för att köra maskinen.

OBS! Ratten måste vridas till höger eller vänster
ändläge om maskinen har stannats på en
lutande yta.
Bryta strömmen till maskinen: Tryck på
nödstoppsknappen.
Slå på strömmen till maskinen igen: Vrid på
nödstoppsknappen till höger för att släppa upp
knappen. Vrid nyckeln till läge AV, och därefter
ett helt varv medurs till läge PÅ.

OBS! En ljudsignal hörs när
riktningsomkopplaren placeras i backläge.
OBS! Endast maskiner utrustade med tillval
backljus/backningsalarm: Det tillvalbara
backljuset och alarmet aktiveras bara när
maskinen backar.

Använd bara den här knappen i nödsituation.
Den är inte avsedd för rutinmässig avstängning.

STRÖMSTÄLLARE FÖR KÖRNINGS-/
VARNINGSLJUS
(TILLVAL)
Körnings- och varningsljus PÅ: Tryck upptill på
strömställaren för körnings-/varningsljus.
Varningsljus PÅ: Sätt strömställaren för
körnings-/varningsljus i mittläget.
Alla lampor AV: Tryck nedtill på strömställaren för
körnings-/varningsljus.

20
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ANVÄNDNING
KÖRPEDAL

FÖRARSÄTE

Trampa ned körpedalen för att köra maskinen.

Med framåt/bakåtspaken regleras sätets
position.

BROMSPEDAL
Tryck ned bromspedalen så att maskinen
stannar.

SÄKERHETSBÄLTEN (Deluxe-säte endast
tillval)

OBS! Ratten måste vridas till höger eller vänster
ändläge om maskinen har stannats på en
lutande yta.

FÖR SÄKERHET: Ställ in sätet och spänn fast
säkerhetsbältet innan du startar maskinen.

FOTPEDAL FÖR GROVSMUTSFÄLLA
Med fotpedalen för grovsmutsfälla öppnas
fällklaffen framför huvudborsten.
?ppna: Tryck ned pedalen vid uppsopning
av grovsmuts. Gummilistpedalen framf?r
huvudborsten ?ppnas.
St?ng: Klaffen stängs när pedalen släpps och
grovsmutsen fångas in i sopbehållaren.

S16 9045352 (11-2020)
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ANVÄNDNING
SÄTESSTÖD
Med säteskåpans stöd hålls sätet upp för
åtkomst av batterierna.
Säteskåpans stöd sätts upp genom att sätet lyfts
upp tills sprinten glider in i det nedre urtaget i
säteskåpan.

Gäller endast maskiner med tillvalet deluxe-säte:
Dra ut och håll kvar sätets kopplingshandtag i
framåtriktningen för att låsa upp sätet innan du
lyfter det till öppet läge.
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ANVÄNDNING
MASKINENS FUNKTION

BORSTINFORMATION
För bästa resultat bör rätt borstar användas för
ändamålet. Nedan finns en lista med borstar
med uppgift om vilka ändamål de är avsedda för.
OBS! Mängden och typen av smuts avgör
vilka borstar eller rondeller som ska användas.
Kontakta ett Tennant ombud för specifika
rekommendationer.
Huvudborste för sand med polypropenborst
– rekommenderas för anhopningar av sand och
andra mindre partiklar.

Med ”1-STEP”-knappen kan sopning startas
omedelbart med alla sopningsfunktioner.
När sopläget är aktiverat sopar sidoborstarna
in skräp på huvudsopborstarnas sopbana.
Huvudborsten sopar skräpet från golvet till
sopbehållaren. Sugsystemet drar in damm
genom filtersystemet.
Maskinen har också ett tillvalbart HEPA-filter för
torrsopning för uppfångning av fina partiklar.

Huvudborste med luckor och
polypropenborst – Rekommenderas för lätta
sopor, särskilt på släta golv.
Huvudborste med 6 dubbla rader av
polypropenborst – rekommenderas för allmän
sopning.
Huvudborste med 6 dubbla rader av
polypropen- och stålborst – rekommenderas
för allmän sopning och lätt packad smuts.
Huvudborste med 8 enkelrader av
naturfiberborst – rekommenderas för
mattbelagda och konstgräsbelagda golv.
Sidborste med polypropenborst –
polypropylenborst för allmänna ändamål
lyfter lätt fastsittande smuts utan att repa
glanslackerade golv.

S16 9045352 (11-2020)
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ANVÄNDNING
MEDAN MASKINEN ANVÄNDS

CHECKLISTA FÖRE START

Plocka upp st?rre f?rem?l innan du b?rjar sopa.
Plocka upp tråd, snören, garn, större träbitar och
allt annat skräp som kan viras runt eller fastna i
borstarna.

Kontrollera följande innan du använder
maskinen:

Kör så rakt som möjligt. Undvik att köra mot
stolpar eller skrapa maskinens sidor. Kör med
några centimeters överlappande sopbana.
Undvik skador på mattbelagda golv genom att
inte svänga hjulen när maskinen står still.
Vrid inte ratten för häftigt när maskinen är
i rörelse. Den är mycket känslig för rattens
rörelser. Undvik häftiga svängar, utom i nödfall.
Justera maskinens hastighet och borsttryck
efter behov under sopningen. Välj lämplig
borsttryckinställning för det område som sopas.
Om maskinen inte skurar ordentligt bör du
stanna och läsa avsnittet FELSÖKNING i denna
handbok.
Utför de dagliga underhållsrutinerna efter varje
användning (se MASKINUNDERHÅLL i denna
handbok).
Kör sakta på lutande underlag. Använd
bromspedalen för att reglera hastigheten på
sluttande underlag. Det är bättre att sopa i
uppförsbacke än nedförsbacke.

 Kontrollera att ingen vätska läcker ut
(end. maskin med smart-fill automatisk
batteripåfyllning och/eller hög tömning).
 Kontrollera hydraulvätskenivån (end. maskin
med hög tömning).
 Kontrollera sopbehållarens dammfilter och
tätningar.
 Rengör skärmen för sopbehållare och skräp.
 Kontrollera att huvudborstutrymmets kjolar
inte är skadade eller slitna.
 Kontrollera att huvudborsten inte är skadad
eller sliten. Ta bort metalltrådar, snören eller
tvinnad tråd runt huvudborsten.
 Kontrollera att sidborstarna inte är skadade
eller slitna. Ta bort metalltrådar, snören eller
tvinnad tråd runt sidborstarna.
 Endast maskin med sidborstkjolar:
Kontrollera att sidborstkjolarna inte är
skadade eller slitna.
 Kontrollera att sopbehållarens kjolar och
tätningar inte är skadade eller slitna.

OBS! Ratten måste vridas till höger eller vänster
ändläge om maskinen har stannats på en
lutande yta.

 Kontrollera att sugfläktens inloppsfilter är
rent.

FÖR SÄKERHET: Kör sakta på sluttande eller
hala underlag.

 Kontrollera ljudsignal, strålkastare,
varningsljus och säkerhetslarm (i
förekommande fall).

Använd inte maskinen i områden där den
omgivande temperaturen är över 43 °C. Använd
inte sopningsfunktionerna på områden där den
omgivande temperaturen är under fryspunkten
0 °C.
FÖR SÄKERHET: Sopa inte på ramper med
större lutning än 14,1 % (8°) när maskinen
används. Transportera inte på ramper med
större lutning än 21,3 % (12°).
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 Kontrollera att bromsar och styrning
fungerar.
 Kontrollera hjulen med hänsyn till skador.
 Kontrollera underhållsregistret för att
fastställa underhållsbehoven.
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ANVÄNDNING
STARTA MASKINEN

BORSTTRYCK

FÖR SÄKERHET: Ställ in sätet och spänn
fast säkerhetsbältet (om monterat) innan du
startar maskinen.

Under normala rengöringsförhållanden
ska borsttrycket vara inställt på den lägsta
inställningen. Använd en högre inställning
vid kraftig nedsmutsning. Körhastigheten och
golvets tillstånd påverkar rengöringen. Om
borstarna är slitna kan ett högre borsttryck
krävas. Maskinen går automatiskt till den senast
använda inställningen när den startas eller
stängs av.

1. Sätt dig i förarsätet.
2. Vrid startnyckeln till läget ”ON”.
OBS! Om maskinen precis har slagits av ska du
vänta minst 5 sekunder innan du startar om den,
så att programvaran kan startas om helt.

STÄLLA IN BORSTTRYCKET
Låt 1-STEP-knappen vara aktiverad och tryck på
huvudborsttryckknappen för att öka eller minska
borsttrycket. Indikatorlamporna för borsttryck
visar aktuell borsttrycksinställning.

3. Slå på arbetsbelysningen (om det finns).
4. Placera riktningsomkopplaren i den riktning
som maskinen ska köras.
5. Trampa ned körpedalen för att köra
maskinen.
OBS! Maskinen kan endast köra om föraren
sitter i förarsätet.
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OBS! Undvik skador på mattbelagda golv genom
att välja den lägsta borsttryckinställningen.
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ANVÄNDNING
SOPNING
FÖR SÄKERHET: Använd endast maskinen
om du har läst och förstått handboken.

5. Justera borsttrycket efter behov för det
område som rengörs.
OBS! Undvik skador på mattbelagda golv genom
att välja den lägsta borsttryckinställningen.

1. Vrid startnyckeln till läget ”ON”.
2. Om maskinen används i ECO-läge
(ekonomi): Tryck på ”Eco mode”-knappen
för att försätta maskinen i ekonomiläge.
Borsttrycket och sugfläkten kommer att
drivas med den lägsta hastigheten.

6. Ställ riktningsomkopplaren i framåtläge.

3. Tryck på 1-STEP-knappen. Lampan
i knappen tänds. Alla förinställda
sopfunktioner aktiveras.

7. Tryck ned körpedalen för att börja sopa.
VARNING! Antändbart material
eller reaktiva metaller kan leda till
explosion eller brand. Plocka inte upp
dem.
FÖR SÄKERHET: Kör sakta på sluttande eller
hala underlag.
4. Aktivera efter behov de sopningsfunktioner
som krävs för det område som ska rengöras.
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ANVÄNDNING
8. Tryck ned pedalen till grovsmutsfällan för att
ta upp större skräp.

OBS! Om sopning har pågått oavbrutet i
30 minuter skakas filtret automatiskt när
”1-STEP”-knappen trycks in för att stänga av
sopningssystemet.
OBS! I händelse av fel- eller alarmkoder under
maskinens drift ska du stoppa maskinen och se
avsnittet FEL/ALARM i denna handbok om orsak
och korrigerande åtgärder för att eliminera felet
eller alarmet.
12. Töm sopbehållaren efter varje skift
eller vid behov. Se avsnittet TÖMMA
SOPBEHÅLLAREN i denna bruksanvisning.

9. Släpp pedalen till grovsmutsfällan för att
sänka ned fällklaffen och fånga skräpet
bakom den. Grovsmutsen kan sedan sopas
in i sopbehållaren.

STOPPA SOPNINGEN
1. Medan maskinen fortfarande är i rörelse
trycker du på 1-STEGS-knappen för att sluta
städa.
OBS! Om sopning har pågått oavbrutet i
30 minuter skakas filtret automatiskt när
”1-STEP”-knappen trycks in för att stänga av
sopningssystemet.

10. Släpp körpedalen och tryck ned
bromspedalen för att stoppa maskinen.
11. Tryck på ”1-STEP”-knappen för att stoppa
sopningen. Knappens indikator slocknar och
sopningsfunktionerna stoppas efter en kort
fördröjning.

2. Släpp körpedalen och tryck ned
bromspedalen för att stanna maskinen.
3. Tryck på filterskakningsknappen för att rensa
filtret från smuts.

4. Töm sopbehållaren efter varje skift
eller vid behov. Se avsnittet TÖMMA
SOPBEHÅLLAREN i denna bruksanvisning.
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ANVÄNDNING
TÖMMA SOPBEHÅLLAREN
TÖMMA SOPBEHÅLLAREN (MASKIN MED
HÖG TÖMNING)
1. Kör maskinen till tömningsstället eller
skräpcontainern.
2. Tryck på filterskakningsknappen. Skakaren
verkar ca. 30 sekunder. Indikatorlampan
lyser medan skakaren är igång. Tryck
på knappen för filterskakning igen om
nödvändigt för att stoppa filterskakaren.

5. Backa maskinen långsamt till sopcontainern.
Lyft behållaren över containern.
6. Tryck och håll in säkerhetsknappen för
sopbehållaren samt nedtill på reglaget för
höjning/sänkning av sopbehållaren för att
sänka ned sopbehållaren i sopcontainern så
att soporna hamnar rätt.
FÖR SÄKERHET: Backa försiktigt. Flytta
maskinen försiktigt medan sopbehållaren är
upplyft.

3. Stäng av alla rengöringsfunktioner innan
behållaren höjs.

7. Håll överdelen på brytaren för utrullning
av behållare nedtryckt för att tömma
sopbehållarens innehåll. Tippbrytarens
indikator blinkar när sopbehållaren är utfälld.

4. När filterskakaren stannar trycker du och
håll in säkerhetsknappen för sopbehållaren
samt upptill på reglaget för höjning/sänkning
av sopbehållaren för att höja sopbehållaren.
Släpp knappen när behållaren är på önskad
höjd. Tippbrytarens indikator tänds när
sopbehållarens höjd är tillräcklig för säker
tömning av innehållet.
FÖR SÄKERHET: Se till att det finns
tillräckligt med utrymme innan du höjer
sopbehållaren. Höj inte behållaren när
maskinen står på lutande underlag.
OBS! Observera att minsta takhöjd för att kunna
höja sopbehållaren är 2 220 mm.
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ANVÄNDNING
8. Håll ned underdelen på brytaren för
utrullning av behållare för att återföra
sopbehållaren till upprätt läge.

OBS! Om sopbehållaren inte är tillräckligt infälld
innan den sänks stoppas sänkningen. Fäll in den
helt innan nedsänkning.

9. Tryck och håll in knappen för
sopbehållarsäkerhet samt upptill på reglaget
för höjning/sänkning av sopbehållaren så
att sopbehållaren höjs upp och går fritt över
sopcontainern.
10. Backa bort maskinen från tömningsplatsen
eller sopcontainern.
11. Stoppa maskinen, tryck på och håll in
säkerhetsknappen för sopbehållaren samt
nedtill på reglaget för höjning/sänkning av
sopbehållaren tills sopbehållaren är helt
nedsänkt.
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ANVÄNDNING
TÖMMA SOPBEHÅLLAREN (MASKIN MED
LÅG TÖMNING)
1. Kör maskinen till tömningsstället eller
skräpcontainern.

6. Justera VarioHeight-sopbehållarhandtaget
till önskat läge och sätt i båda sprintarna i
sopbehållarhandtaget för att låsa handtaget i
upphöjt läge.

2. Tryck på filterskakningsknappen för att
skaka loss skräp från filtret. Tryck upptill på
filterskakningsknappen igen vid behov för att
stoppa filterskakaren.

7. Kläm ihop sopbehållarens båda spakar och
lyft sopbehållarens låsregel från sprinten.
Upprepa för att frigöra sopbehållarens
låsregel på sopbehållarens andra sida.
3. Stäng av alla sopningsfunktioner.
4. Vrid startnyckeln till läget ”OFF”.

OBS! Använd vid behov sopbehållarens handtag
för att lätt trycka sopbehållaren in i maskinen om
sopbehållaren är full.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, koppla av
maskinen och ta bort nyckeln.
5. Ta bort båda sprintarna från sopbehållarens
handtag.

8. Dra i sopbehållarens handtag för att tippa ut
sopbehållaren från maskinen.
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ANVÄNDNING
9. Tippa sopbehållaren till sopcontainern och
töm ut innehållet.
FÖR SÄKERHET: Var försiktig vid tömning
av sopbehållaren. Sopbehållaren tål upp till
91 kg. Om du lyfter tunga f?rem?l of?rsiktigt
kan det leda till ryggskador eller andra
personskador.
10. Endast maskiner med tillvalet borttagbara
sopbehållarkärl: Lyft bort kärlen från
sopbehållaren och töm dem. Sätt tillbaka
kärlen i sopbehållaren.

11. När sopbehållaren har tömts tippar du
tillbaka den in i maskinen tills låshakarna
låser den.
12. Sänk sopbehållarens handtag till det
nedersta läget.
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ANVÄNDNING
IKOPPLING AV SOPBEHÅLLARENS
STÖDSTAG (MASKIN MED HÖG TÖMNING)

URKOPPLING AV SOPBEHÅLLARENS
STÖDSTAG (MASKIN MED HÖG TÖMNING)

1. Starta maskinen.

1. Lyft bort sopbehållarens stödstag från
lyftcylinderns övre ände och sänk ned
sopbehållarens stödstag till sidan av
sopbehållarens lyftcylinder.

FÖR SÄKERHET: Håll foten på bromspedalen
vid start.
2. Lyft sopbehållaren helt.
VARNING! Lyftarmen har en
klämpunkt. Vistas på avstånd från
behållarens lyftarmar.
FÖR SÄKERHET: Se till att det finns
tillräckligt med utrymme innan du höjer
sopbehållaren. Höj inte behållaren när
maskinen står på lutande underlag.
OBS! Observera att minsta takhöjd för att kunna
höja sopbehållaren är 2 220 mm.
3. Vrid startnyckeln till läget ”OFF”.
4. Ta bort eller dra ut överdelen av vänster
kåpa från maskinen, tillräckligt för att komma
åt sopbehållarens stödstag.

FÖR SÄKERHET: Håll foten på bromsen och
ha riktningspedalen i friläge när maskinen
startas.
2. Sätt tillbaka vänster kåpa på maskinen.
3. Vrid startnyckeln till läget ”ON”.
4. Sänk sopbehållaren helt.
VARNING! Lyftarmen har en
klämpunkt. Vistas på avstånd från
behållarens lyftarmar.

5. Lyft upp sopbehållarens stödstag på övre
änden av sopbehållarens lyftcylinder.

VARNING! Den upplyfta sopbehållaren
kan falla. Använd stödarmen.
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ANVÄNDNING
STÄNGA AV MASKINEN
1. Ta bort foten från körpedalen.

Alla skydd, kåpor och sätet måste vara nedfällda
eller stängda och låsta i läge innan vatten
används för rengöring av maskinen. Utsätt inte
HEPA-filtret för vatten.

2. Tryck på 1-STEP-knappen för att stoppa
sopningen.
3. Tryck ned bromspedalen så att maskinen
stannar.
4. Ställ nyckelströmställaren i läge AV och ta ur
nyckeln.
FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, koppla av
maskinen och ta bort nyckeln.

RENGÖRA MASKINEN
Maskinen kan rengöras utvändigt med en
vattenstråle med lågt tryck (trädgårdsslang).
Rengör inte maskinen med högtryckstvätt eller
annan högtrycksspruta.
FÖR SÄKERHET: Vid underhållsarbete på
maskinen får inte högtryck eller vattenslang
användas för rengöring i närheten av
elektriska komponenter.
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ANVÄNDNING
FEL/FELKODER OCH INDIKATORER
FEL OCH FELINDIKERINGSKODER
När maskinen eller batteriladdaren upptäcker
ett fel, blinkar serviceindikatorn och ett antal
lysdioder.

För att återställa indikatorerna för fel/felkoder
ska maskinen stängas av och felet/felkoden
återställas. Felet/felkoden återställs när
maskinen startas igen.
Se tabellen över fel/felkoder för att fastställa
orsak och lösning på problemet.
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ANVÄNDNING
UNDERHÅLLSINDIKATORKODER FÖR
MASKINEN
LED-felkod
☼ = Blinkar

Felkod

Orsak(er)

Åtgärd

☼☼☼☼☼

0xFFF0

Nödstoppsknappen är intryckt

Släpp upp nödstoppsknappen och
stäng av och starta om maskinen för
att återställa felet

☼☼●☼●

0x0B06

Varning om tom batterivattentank

Fyll tanken för automatiskt
batteripåfyllningssystem.

●●●●☼

0x07A1

Brand i magasin

Stäng av maskinen. Släck
branden. Tillkalla vid behov
utryckningspersonal.
OBS! Tutan ljuder när detta fel
inträffar. Tryck på tutknappen för att
stänga av tutan.

●☼☼●●

0x0F101

Varning om ingen belastning i laddare

Kontrollera att laddaren är ansluten
till batterierna.

●●☼☼☼

0x0F102

Varning om överhettad laddare.

Förflytta maskinen till en väl
ventilerad plats där den kan laddas

☼●●☼☼

0x0133

Överströmsfel i huvudsopmotorn

0x0134

DP-överströmsfel i huvudsopmotorn

0x0135

SW-överströmsfel i huvudsopmotorn

0x0153

Överströmsfel i högra sopmotorn

0x0154

DP-överströmsfel i högra sopmotorn

Kontrollera om det finns skräp
i borsten/borstmotorn. Ta bort
skr?pet.
Kontakta en av Tennants
servicetekniker om problemet
kvarstår.

0x0155

SW-överströmsfel i högra sopmotorn

0x0163

Överströmsfel i vänstra sopmotorn

0x0164

DP-överströmsfel i vänstra sopmotorn

0x0165

SW-överströmsfel i vänstra sopmotorn

0x0173

Överströmsfel i filter-/skakarmotorn

●☼☼●☼

☼●●●☼

●☼☼☼●

0x0174

Överströmsfel 1 i filter-/skakarmotorn

0x0175

Överströmsfel 2 i filter-/skakarmotorn

0x0238

Ställdonet till huvudborsten sitter fast

0x0248

Ställdonet till högra sidborsten sitter fast

0x0258

Ställdonet till vänstra sidborsten sitter
fast

0x0268

Ställdonet till sopbehållarlyftaren sitter
fast

0x0278

Ställdonet till sopbehållartipparen sitter
fast

0x0980

Allmän framdrivning

0x09E3

Fel på drivningens styrenhet

0x0B04

CAN-fel i batteripåfyllningssystem
(tillval)

0x0F103

CAN-kommunikationsfel i
batteriladdaren

0xFF20

CAN-fel i huvudborstpanelen

0x09F0

Varning om förlorad
framdrivningskommunikation

Kontrollera att skakarmotorn roterar
fritt. Avlägsna hinder som hindrar
motorn från att rotera.
Kontakta en av Tennants
servicetekniker om problemet
kvarstår.
Se efter skräp som hindrar
ställdonet. Ta bort skr?pet.
Kontakta en av Tennants
servicetekniker om problemet
kvarstår.

Stäng av och starta om maskinen
för att åtgärda felet.
Kontrollera automatsäkring 1 (CB1).
Återställ automatsäkringen om den
utlösts.
Kontakta en av Tennants
servicetekniker om problemet
kvarstår.
Stäng av och starta om maskinen
för att åtgärda felet.
Kontakta en av Tennants
servicetekniker om problemet
kvarstår.

OBS! Kontakta Tennants serviceavdelning för
alla andra felkoder.
S16 9045352 (11-2020)
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ANVÄNDNING
DEN INBYGGDA BATTERILADDARENS
UNDERHÅLLSINDIKATORKODER
LED-felkod
☼ = Blinkar

Felkod

☼☼☼●●

0xF100

●☼☼●●
●☼●●●

●☼☼☼●
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Orsak(er)

Åtgärd

Feltillstånd för laddare.

Kontakta service.

0xF104

Batterierna kan inte laddas ordentligt.

Kontakta service.

0xF101

Laddaren är inte ansluten till
batteripaketet.

Kontrollera kabelanslutningarna. Om
felkoden kvarstår, kontakta service.

0xF102

Laddaren överhettad.

Låt laddaren svalna. Flytta till
välventilerat område. Om felet
kvarstår, kontakta service.

0xF103

Kommunikationsfel för laddare.

Strömcykel maskin. Om felkoden
kvarstår, kontakta service.
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ANVÄNDNING
TILLVAL
SUGMUNSTYCKE (TILLVAL)
Använd sugmunstycket för att rengöra områden
som inte kan nås av maskinen.
VARNING! Antändbart material
eller reaktiva metaller kan leda till
explosion eller brand. Plocka inte upp
dem.

BLÅ FOTGÄNGARLJUS (TILLVAL)
De blå fotgängarljusen lyser upp golvet både
framför och bakom maskinen för att göra
fotgängare uppmärksamma på att maskinen
är i närheten. De blå fotgängarljusen tänds
automatiskt när startnyckeln vrids om. Placera
de främre och bakre blå ljusen så att de kastar
sitt ljus tillräckligt lång från maskinen för ge att
fotgängare en tydlig varning om att maskinen är
i närheten.

FÖR SÄKERHET: Stanna maskinen på ett
jämnt underlag innan du lämnar eller servar
den.
1. Koppla p? maskinen.
2. Tryck överst på handsugsreglaget för att
försätta handsugsystemet i viloläge.

3. Handsug P?: Lyft handsugen ur
förvaringshållaren. Handsugen kommer att
starta.

4. Använd handsugen för att rengöra.
5. Handsug Av: Sätt tillbaka handsugen i
förvaringshållaren så stängs handsugen av.
6. Tryck nederst på handsugsreglaget för att
stänga av handsugsystemet.

S16 9045352 (11-2020)
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ANVÄNDNING
JUSTERA RESERVALARMSVOLYMEN
(TILLVAL)
FÖR SÄKERHET: Följ säkerhetsriktlinjerna
för reservalarm när du använder maskinen.
Reservalarmvolymen kan justeras mellan 85
och 102 dB(A). För att justera volymen lyfter du
sätet till det upplyfta läget, sätter i sätesstödet
och använder larmvolymknappen för att justera
volymen.
Öka volymen: Vrid reglaget medurs.
Minska volymen: Vrid knoppen moturs.

38
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ANVÄNDNING
MASKINFELSÖKNING
Problem

Orsak

Åtgärd

Maskinen dammar

Vakuumfl?kten av

Starta fläkten

Sopbehållarens filter är täppt

Skaka och/eller byt ut dammfiltret

Borstkjolar och dammpackningar
skadade, slitna eller fel inställda

Byt eller justera borstkjol och/eller
dammpackningar.

Vakuumfl?ktens t?tning ?r skadat

Byt ut sugfläktens packning

Vakuumfl?kten defekt

Kontakta Tennants serviceavdelning

Värmesäkringen aktiverad

Låt värmesäkringen svalna

Dålig sopning

Perma-filtret igensatt

Rengör perma-filtret

Slitna borststrån

Byt borstar

Skräp har fastnat i huvudborstarnas Avlägsna skräpet från
drivmekanism
huvudborstarnas drivmekanism
Fel på huvudborstarnas och/eller
sidorstens drivanordning

Kontakta Tennants serviceavdelning

Sopbehållaren full

Töm sopbehållaren

Kjolen till grovsmutsfällan sliten
eller skadad

Byt ut kjolen till grovsmutsfällan

Cirkulationskjolens kant ?r skadad

Byt ut kanten

Sopbeh?llarens packning ?r sliten
eller skadad

Byt packningar

Fel sopborste

Kontakta Tennants serviceavdelning

Sidoborsten defekt

Kontakta Tennants serviceavdelning

Huvudborsten defekt

Kontakta Tennants serviceavdelning

Batteriet ej helt laddat

Ladda batterierna tills uppladdaren
kopplas av automatiskt

Defekt batteri

Byt ut batterierna

Batterierna kräver underhåll

Se UNDERHÅLL AV i BATTERIER

Fel på batteriladdaren

Byt ut batteriladdaren

Sopfunktionerna
startar inte

Sopbehållaren är upplyft

Sänk behållaren helt

Brand i sopbehållaren

Stäng av maskinen. Släck branden.
Tillkalla vid behov
utryckningspersonal.

Handsugen suger
svagt

Sugpåsen är skadad eller full

Byt sugpåse

Slangen är tilltäppt

Avlägsna proppen

Sönderslitna packningar på
torrvakuumsystemet

Byt packningar

Reducerad driftstid

S16 9045352 (11-2020)
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ANVÄNDNING
FELSÖKNING AV HEPA-FILTERSYSTEM
Se felsökningstabellen nedan samt
felsökningsprocedurerna om stora mängder
damm upptäcks på maskiner med HEPA-filter
under maskinanvändningen.
Steg

40

Åtgärd

Dammar ej

Dammar

1

* Använd elektrisk omskakare för att skaka det
primära dammfiltret
* Töm sopbehållaren

Återuppta
sopningen

Gå till steg 2

2

* Inspektera dopbehållarens tätningar

Återuppta
sopningen

Gå till steg 3

3

* Avlägsna primärfiltret och lägg det i en
plastpåse och knacka på filtret med handen för
att avlägsna dammet
* Inspektera tätningen på filterskyddet
* Inspektera tätningarna överst och underst på
sopbehållarfiltret
* Inspektera tätningen till sugfläktsinloppet

Återuppta
sopningen

Gå till steg 4

4

* Titta efter skador på sidborstkontrollens kjolar,
och justera vid behov

Återuppta
sopningen

Gå till steg 5

5

* Inspektera alla de yttre sopfackens kjolar
* Avlägsna huvudborsten och inspektera
sopkammarkjolarna

Återuppta
sopningen

Gå till steg 8

6

* Avlägsna HEPA-filtret och inspektera
fläktplåtstätningarna

Återuppta
sopningen
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UNDERHÅLL
UNDERHÅLL
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19

1

18
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UNDERHÅLL
UNDERHÅLLSSCHEMA
I tabellen nedan anges ansvarig person för
varje moment.
O = Operatör.
U = Utbildad personal.
= betyder unikt underhållsschema för
maskiner med HEPA-filtersystem.
Intervall

Ansvarig
person

Smörjmedel/vätska

Underhållspunkt
nr.

Dagligen /
8timmar

O

7

Hydraulbehållare
(endast maskiner
med hög tömning)

Kontrollera hydraulvätskenivån

HYDO

1

O

1

Borstsk?rt

Kontrollera
inst?llningen och
f?r skador och
slitage.

-

5

1

Borstutrymmets
HEPA-kjolar

Kontrollera
inst?llningen och
f?r skador och
slitage.

-

2

O

2

Sidokjolar

Kontrollera
inst?llningen och
f?r skador och
slitage.

-

2

O

3

Huvudborste

Kontrollera eventuella skador, slitage
eller skräp

-

2

O

4

Höger borste/
vänster borste
(tillval)

Kontrollera eventuella skador, slitage
och smuts

-

1 (2)

O

-

Sidborstens
dammkjolar
(tillval)

Kontrollera
inst?llningen och
f?r skador och
slitage.

-

Alla

O

5

Sopbehållarens
dammfilter

Skaka för att rensa

-

1

O

Veckovis

50 timmar
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Med
HEPA

*

Utan
HEPA

Nyckel

Beskrivning

Procedur

O

*

5

Sopbehållare

Rengör och skölj

-

1

O

*

19

Huvudborstdörrens
HEPA-tätningar

Kontrollera eventuella skador och
slitage

-

1

O

6

Handsugp?se
(tillval)

Rengör

-

1

T

8

Battericeller

Kontrollera elektrolytnivå

Destillerat
vatten

Alla

O

8

Batteriutrymme

Titta efter vätska.
Dränera vid behov

-

O

3

Huvudborste

Vänd åt andra
hållet

-

1

O

-

Handsugp?se
(tillval)

Kontrollera eller
byt p?sen

-

1

O

-

Handsugfl?kt
(tillval)

Syna p? skador
och slitage

-

1
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UNDERHÅLL
I tabellen nedan anges ansvarig person för varje
moment.
O = Operatör.
U = Utbildad personal.
= betyder unikt underhållsschema för
maskiner med HEPA-filtersystem.
Intervall

100 timmar

200 timmar

500 timmar

Ansvarig
person

Nyckel

Beskrivning

T

8

Batteribevattningssystem (tillval)

Kontrollera om det
finns skada och
slitage på slangar
och anslutningar

Alla

O

5

Sopbehållarens
dammfilter

Kontrollera om det
finns n?gra skador,
reng?r eller byt ut

1

O

10

Sopbehållarens
tätningar

Syna p? skador och
slitage

-

6

O

5

Packningar
beh?llarfilter

Syna p? skador och
slitage

-

2

O

21

Permafilter

Titta efter skräp,
och rengör vid
behov

O

5

Luddfilter
(tillval)

Titta efter skräp,
och rengör vid
behov

O

11

Vakuumpackning

Syna p? skador och
slitage

-

1

O

1

F?ngpedal st?rre
f?rem?l

Syna p? skador och
slitage

-

1

O

14

Huvudborstens
drivrem

Undersök för
tecken på slitage

-

1

T

16

Styrkedja

Smörj och kontrollera med hänsyn
till skador och
slitage.

GL

1

O

4

Sk?rm sidoborstar

Syna p? skador och
slitage

-

1 (2)

T

8

Batteripoler och kablar

Kontrollera och
rengör

-

Alla

T

17

Sopbehållarens arm
roterar (endast maskin
med hög tömning)

Smörj

SPL

3

O

18

Däck

Kontrollera eventuella skador och
slitage

-

3

T

20

Handsugfläktsmotor
(er)

Kontrollera motorborstarna

-

1

11

HEPA-sugfläktsmotorer

Kontrollera motorborstarna

-

2

T

Med
HEPA

*
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Utan
HEPA

Procedur

Smörjmedel/vätska

Underhållspunkt
nr.

1

43

UNDERHÅLL
I tabellen nedan anges ansvarig person för
varje moment.
O = Operatör.
U = Utbildad personal.
= betyder unikt underhållsschema för
maskiner med HEPA-filtersystem.
Intervall

Ansvarig
person

Med
HEPA

Utan
HEPA

Nyckel

Beskrivning

Procedur

Smörjmedel/vätska

Underhållspunkt nr.

800 timmar

T

-

Hydraulslangar
(endast
maskiner med hög
tömning)

Kontrollera med
hänsyn till slitage
och skador

-

Alla

1 750
timmar

T

13

Vakuumfl?ktmotor

Kontrollera motorborstarna

-

1

2 400
timmar

T

7

Hydraulbehållare
(endast maskiner
med hög tömning)

Byt hydraulvätska

HYDO

1

SMÖRJMEDEL/VÄTSKA
Destillerat vatten.
SPL Specialsmörjmedel, Lubriplate EMB
smörjfett (Tennant artikelnr 01433-1)
GL SAE 90 smörjmedel för belastade kugghjul
HYDO Tennant True premium hydraulvätska
eller motsvarande
OBS! Under mycket dammiga förhållanden kan
underhåll behöva utföras oftare.
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UNDERHÅLL
GULA PEKPUNKTER

SOPBEHÅLLARENS ARM ROTERAR
(ENDATST MASKIN MED HÖG TÖMNING)

På maskinen finns det tydliga gula punkter som
visar enkla servicemoment. För dessa moment
krävs det inte några verktyg.

Smörj lagren för sopbehållarens lyftarm var
200:e driftstimme.

SMÖRJNING
FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, koppla av
maskinen och ta bort nyckeln.
STYRKEDJA
Styrkedjan sitter direkt ovanför
drivhjulsaggregatet. Kontrollera om det finns
skada eller slitage och smörj styrkedjan var
200:e driftstimme.

S16 9045352 (11-2020)
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UNDERHÅLL
HYDRAULSLANGAR (ENDAST MASKINER
MED HÖG TÖMNING)
Kontrollera hydraulvätskenivån vid
driftstemperatur varje dag. Hydraulvätskenivån
ska vara mellan markeringarna MIN och MAX
på hydraulvätskebehållaren. Behållaren måste
vara sänkt vid kontroll av hydraulvätskenivån.

HYDRAULVÄTSKA
TennantTrue premium
hydraulvätska (längre livslängd)
Komponent
Antal

Kapacitet

ISO grader viskositetsindex (VI)

1057707

3,8 l

1057708

19 l

ISO 32
VI 163 eller högre

Om du använder en lokalt tillgänglig
hydraulvätska, se till att dess specifikationer
överensstämmer med Tennants specifikationer.
Andra hydraulvätskor kan orsaka kortare
livslängd på hydrauliska komponenter.
OBS! De hydrauliska komponenterna
behöver systemets hydraulvätska för
intern smörjning. Om smuts eller andra
föroreningar tränger in i hydraulsystemet kan
det orsaka skador, förkortad livslängd och
funktionsfel.
OBS! Fyll inte på för mycket
hydraulvätska och kör aldrig maskinen om
hydraulvätskenivån är för låg. Det kan leda
till skador på maskinens hydraulsystem.
Töm och fyll på hydraulvätsketanken med ny
TennantTrue premiumhydraulvätska var 2
400:e driftstimme.

HYDRAULSLANGAR
Kontrollera hydraulslangarna med hänsyn till
skador och slitage var 800:e driftstimme.
FÖR SÄKERHET: Använd kartong för att
hitta hydraulvätskeläckage vid underhåll av
maskinen.
Vätska som tränger ut från små hål vid högt
tryck kan vara svår att upptäcka, men kan leda
till allvarliga skador.

00002

Kontakta omedelbart läkare vid personskador
på grund av läckande hydraulvätska. Allvarliga
infektioner eller reaktioner kan uppstå om du inte
genast söker läkarhjälp.
Kontakta en mekaniker eller arbetsledare om du
upptäcker en läcka.
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UNDERHÅLL
BATTERIER

KONTROLLERA ELEKTROLYTNIVÅN
Syra-/blybatterier kräver rutinunderhåll enligt
beskrivning nedan. Kontrollera batteriets
elektrolytnivå varje vecka.
OBS! Kontrollera inte elektrolytnivån om
maskinen är utrustad med batterivattensystem.
Gå vidare till BATTERIVATTENSYSTEMET
(TILLVAL).

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, koppla av
maskinen och ta bort nyckeln.
VATTENNEDSÄNKTA (VÅTA)
OCH UNDERHÅLLSFRIA TÄTADE
BLYSYRABATTERIER

08247

Batteriernas livslängd är beroende av korrekt
underhåll. För största möjliga livslängd för
batterierna:

FÖR SÄKERHET: Håll alla metallföremål
på avstånd från batterierna när maskinen
underhålls. Undvik kontakt med batterisyra.

–

Ladda inte batterierna mer än en gång per
dag och endast efter att ha använt maskinen
under minst 15 minuter.

–

Lämna inte batterierna delvis urladdade
under längre tidsperioder.

–

Ladda endast batterierna i ett väl ventilerat
utrymme för att förhindra ansamling av gas.
Byt batteripaketet i temperaturer under 27 °C
och över 0 °C.

Nivån ska före laddning vara något över
batteriplattorna enligt illustration. Fyll på
destillerat vatten vid behov. FYLL INTE PÅ FÖR
MYCKET. Elektrolyten kommer att expandera
och kan svämma över vid laddning. Efter
laddning, kan destillerat vatten fyllas på upp till
cirka 3 mm under siktrören.

–

Låt laddningen pågå tills batterierna är helt
uppladdade innan maskinen används.

–

Bibehåll korrekt elektrolytnivå i
vätskebatterier genom att kontrollera
cellnivån varje vecka.

OBS! Om maskinen är utrustad med
automatiskt batteripåfyllningssystem går
du vidare till SMART-FILL AUTOMATISKT
BATTERIPÅFYLLNINGSSYSTEM.
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Before Charging

After Charging

OBS! Se till att batterilocken är på plats vid
uppladdning. Det kan lukta svavel efter laddning
av batterierna. Detta är normalt.
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UNDERHÅLL
UNDERHÅLLSFRIA BATTERIER
Underhållsfria batterier kräver ingen
vattenpåfyllning. Rengöring och annat
rutinunderhålls krävs dock fortfarande.
KONTROLL OCH RENGÖRING AV
ANSLUTNINGAR
Var 200:e driftstimme ska kontroll göras av
om det finns lösa anslutningar till batteriet
och batteriernas yta, inklusive poler och
kabelklämmor ska rengöras med en stark
lösning av natriumbikarbonat och vatten. Byt
skadade eller defekta ledningar. Ta inte bort
batterilocken vid rengöring av batterier.
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UNDERHÅLL
LADDA BATTERIERNA
VIKTIGT! Kontrollera före laddning att
batteriladdarens inställning är korrekt för
batteritypen.
OBS! Använd en laddare med rätt kapacitet
för batterierna när du laddar upp dem så att
batterierna inte skadas och håller längre.
OBS! Ladda inte standardbatterier med tillfällig
laddning eftersom det kan förkorta batteriets
livslängd.
1. Parkera maskinen på ett jämnt, torrt underlag
i ett område med god ventilation.
2. Sätt startnyckeln i ”OFF”-läget.
FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, koppla av
maskinen och ta bort nyckeln.
3. Lyft upp och stöd locket till batterifacket.
OBS! Kontrollera att batterierna har korrekt
elektrolytnivå före laddning. Se KONTROLLERA
ELEKTROLYTNIVÅN.
4. Maskiner med externa laddare:
Anslut laddaren till maskinens externa
laddningskontakt.

6. Laddaren börjar ladda automatisk och
stängs av när batterierna är helt laddade.
Laddningscykeln kan ta maximalt upp till
6–12 timmar, beroende på batterityp.
Inbyggd batteriladdare: Batteriets
urladdningsindikatorlampor kommer att röra
sig fram och tillbaka under laddningscykeln.
När samtliga fem lampor upprepade gånger
blinkar två gånger är laddningscykeln
slutförd.
FÖR SÄKERHET: Dra inte ut den externa
laddarens likströmssladd ur maskinens
laddningsuttag medan laddaren används.
Det kan orsaka gnistbildning. Dra först ut
nätsladden om laddningen måste avbrytas.
7. Maskiner med externa laddare: Efter att
batterierna är fulladdade kopplar du ur
växelströmskabeln från uttaget och kopplar
sedan ur laddningskabeln från maskinens
externa batteriladdningskontakt.
OBS! För modeller som är utrustade med
en extern laddare ska du alltid koppla ur
växelströmkabeln först, innan du kopplar ut
laddaren från maskinen.
Maskiner med inbyggda laddare: Efter att
batterierna är fulladdade kopplar du ur
växelströmskabeln från uttaget och lindar
kabeln på förvaringskrokarna i batterifackets
lucka.

5. Anslut laddarens nätkabel till ett korrekt
jordat uttag.
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UNDERHÅLL
INSTÄLLNINGAR FÖR INBYGGD OCH
EXTERN BATTERILADDARE
OBS! Följande instruktioner är avsedda för
Delta-Q-laddaren av modell RC-900-U36 som
levereras av Tennant.
OBS! Diagnosverktyget Tennant Service
Diagnostic måste användas för att ändra den
inbyggda laddarens inställningar.
1. För att visa den aktuella profilinställningen
trycker du och släpper knappen Välj
laddningsprofil. Profilinställningen indikeras
av antalet gröna blixtar i följd, efter de två
första röda blixtarna. Denna kod upprepas
två gånger.
t.ex. Profilinställning 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Blinkar: Röd-röd-grön-grön-grön)

t.ex. Profilinställning 4-3: ☼☼☼☼☼☼ ║
☼☼☼
(Blinkar: Röd-röd, grön-grön-grön - grön paus - grön-grön-grön)

4. För att ändra profilinställningen trycker du
på knappen Välj laddningsprofil medan den
nuvarande inställningen upprepas 4 gånger.
Fortsätt trycka på knappen tills önskad
profilinställning blinkar.
Profilinställning

Batteribeskrivning

3

Våt, Trojan 180-240 AH

7

Våt, Trojan 270-360 AH

2-1

Våt, TAB/Enersys 180-260 AH

2-8

Gel, Deka 180-200 AH

4-3

AGM, Discover 200-400 AH

5-1
1-6-8

Gel, Sonnenschein 150-250 AH
TPPL, 12XFC48/12XFC58/12XFC60

5. För att spara ny inställning trycker du
på knappen i 7 sekunder tills den nya
inställningen visas med gröna blinkningar.
Den nya inställningen kommer att upprepas
två gånger med två röda blixtar mellan
upprepningarna.
6. Upprepa steg 1 för att bekräfta den nya
batteriladdarinställningen.

2. Om du vill ange batteriläge för att välja en
ny profilinställning håller du in knappen Välj
laddningsprofil i 5 sekunder. Snabba röda
blixtar bekräftar valläget.

3. Indikatorn visar då den aktuella
profilinställningen. Detta repeteras 4
gånger.
t.ex. Profilinställning 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Blinkar: Röd-röd-gul-gul-gul)
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MANUELLT BATTERIPÅFYLLNINGSSYSTEM
Följande anvisningar gäller för maskiner som är
utrustade med tillvalet manuell handpump för
batteripåfyllningssystem.

3. Leta upp kopplingen för
batteripåfyllningsslangen inne i
batteriutrymmet. Avlägsna dammkåpan och
anslut handpumpslangen.

4. Sänk ned den andra änden av
handpumpslangen i en flaska med destillerat
vatten.

Tillvalet manuellt batteribevattningssystem är ett
säkert och enkelt sätt att upprätthålla korrekta
elektrolytnivåer i batterierna. Det är endast
utformat för Wet BFS TAB-batterier.
FÖR SÄKERHET: Använd personlig
skyddsutrustning efter behov vid underhåll
av maskinen. Undvik kontakt med batterisyra.
Innan du använder batteribevattningssystemet,
inspektera slangar och anslutningar för tecken
på skador eller slitage.
1. Ladda batterierna helt innan
batterivattensystemet används. Tillsätt
inte vatten till batterierna före laddning.
Elektrolytvätskan expanderar och kan
svämma över vid laddning.

5. Krama på kulan på handpumpslangen tills
den är hård. Nivåindikatorerna blir vita när
påfyllningen är klar.

2. Efter laddning av batterierna, kontrollera
nivåindikatorerna för batteriernas
elektrolytnivå som återfinns på batterihöljet.
Om nivåindikatorn är svart fyller du på vatten
i enlighet med följande anvisningar. Om
nivåindikatorerna är vita är elektrolytnivån
korrekt och det behövs inte mer vatten.
6. Efter att ha fyllt på vatten sätter du tillbaka
dammkåpan på batteriets påfyllningsslang
och förvarar handpumpslangen i
batteriutrymmet för framtida bruk.
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BATTERIUTRYMMETS TÖMNINGSVENTIL
Använd batteriutrymmets tömningsventil för att
tömma vätska från batteriutrymmet. Titta efter
vätska i batteriutrymmet och dränera det vid
förekomst av vätska.
FÖR SÄKERHET: Vid underhåll
av maskinen, följ alltid platsens
säkerhetsregler vid avyttring av vätska för
batteriutrymme.
1. Placera maskinen över ett område där
batteriutrymmet kan tömmas på ett säkert
sätt, stäng av maskinen och avlägsna
nyckeln.
FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, koppla av
maskinen och ta bort nyckeln.
1. Lossa huvudborstutrymmets åtkomstlucka
och öppna luckan för att komma åt
batteriutrymmets tömningsventil som sitter i
huvudborstutrymmet.
2. Använd batteriutrymmets tömningsventil för
att tömma vätska från batteriutrymmet.
FÖR SÄKERHET: Använd personlig
skyddsutrustning efter behov vid underhåll
av maskinen. Undvik kontakt med
batterisyra.

3. Stäng batteriutrymmets tömningsventil
efter att all vätska har tömts från
batteriutrymmet.
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AUTOMATSÄKRINGAR, SMÄLTSÄKRINGAR
OCH RELÄER
AUTOMATSÄKRINGAR
Automatsäkringarna är återställbara elektriska
skyddskomponenter som bryter strömmen vid
överbelastning. Återställ en automatsäkring
manuellt om den har löst ut genom att trycka på
återställningsknappen när säkringen har svalnat.
Automatsäkringarna 1 till 11 är placerade under
elskåpet bakom förarsätet. Avlägsna elskåpets
lucka för att komma åt automatsäkringarna.

Automatsäkringarna 12 till 19 finns bakom
styrhöljets åtkomstpanel.

I diagrammet nedan visas automatsäkringar och
vilka elektriska komponenter de skyddar.
Automatsäkring

Kapacitet

Skyddad krets

CB1

40 A

Huvudkontrollpanel

CB2

40 A

Huvudsopmotor

CB3

30 A

Vakuumfl?ktmotor

CB4

30 A

HEPA-sugfläktsmotor

CB5

15 A

Filterskakare

CB6

2,5 A

Användargränssnitt/tändning

CB7

2,5 A

Nyckelströmställare

CB8

2,5 A

Brytare till framlampa/baklampa/stroboskop (tillval)

CB9

25A

Handsugfläktsmotor

CB10

2,5 A

Smart-fill automatisk batteripåfyllning (tillval)

CB11

-

CB12

15 A

Vänster borstmotor

CB13

15 A

Höger borstmotor

CB14

2,5 A

Främre tuta och back
valda

CB15

2,5 A

Knapp för handsug (tillval)

CB16

2,5 A

Blå lampor (tillval)

CB17

-

Används inte

CB18

-

Används inte

CB19

-

Används inte

Används inte

Vid fortsatt överbelastning utlöses
automatsäkringen tills överbelastningen har
försvunnit.
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SÄKRINGAR

ELEKTRISKA MOTORER

Säkringar skyddar utrustningar en gång genom
att bryta strömmen om en krets överbelastas.
Använd aldrig säkringar med för hög kapacitet.

Inspektera kolborstarna på de olika elmotorerna.
Se tabellen nedan för kontrollintervaller för
kolborstar.
Kontroll av kolborste

Timmar

Vakuumfl?ktmotor

1750

HEPA-sugfläktsmotor (tillval)

500

Handsugfläktsmotor (tillval)

500

Säkringarna är placerade i manöverlådan
bakom säkringsluckan eller på kablage eller
kablar.
Säkring

Kapacitet

Säkring 1

80A

Skyddad krets
Drivsystem

RELÄER
Reläer är elektriska omkopplare som
öppnas och stängs med hjälp av en
elektrisk manöverkrets. Med reläer är det
möjligt att styra en krets med högre effekt
än manöverkretsen. Huvudkontaktorreläet
(M1) sitter i elskåpet bakom förarsätet.
Laddarförbikopplingsreläet (M2) sitter bakom
automatsäkringspanelen i elskåpet bakom
förarsätet. Handsugsreläet (M3) sitter i
handsugsutrymmet.
Se nedanstående tabell för reläer och vilka
kretsar de styr.
Relä

Kapacitet

M1

36 VDC, 200 A

Huvudkontaktor

M2

36 VDC, 25 A

Laddarförbikoppling

M3

36 VDC, 25 A

Handsug (tillval)
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HEPA-FILTERSYSTEM (FINPARTIKELFILTER)
(TILLVAL)
HEPA-filtersystemet (finpartikelfiltret) är
ett torrsopningssystem som består av
torrdammskontroll och HEPA-filter. Filtren,
kjolarna och tätningarna i vart och ett av dessa
områden har avgörande betydelse för HEPAsystemets funktion.

5. Endast maskiner med tillvalet borttagbara
sopbehållarkärl: Lyft bort kärlen från
sopbehållaren och töm och skölj dem. Sätt
tillbaka kärlen i sopbehållaren.

Det tillvalbara HEPA-filtersystemet gör det lättare
att rengöra miljöer med fint damm.
OBS! Vid all rengöring och underhåll av
HEPA-filtersystem ska företagets eller lokala
myndigheters säkerhetsföreskrifter följas.
SOPBEHÅLLARE

6. Sätt tillbaka sopbehållaren i maskinen.

Inspektera och rengör sopbehållaren dagligen.

7. Låt sopbehållaren torka innan maskinen
används.

RENGÖRA SOPBEHÅLLAREN MED LÅG
TÖMNING
1. Vrid startnyckeln till läget ”OFF”.
FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, koppla av
maskinen och ta bort nyckeln.

RENGÖRA SOPBEHÅLLAREN MED HÖG
TÖMNING
1. Starta maskinen, höj sopbehållaren tills
lamporna på sopbehållarens tippbrytare
tänds, tippa ut sopbehållaren helt och stäng
av maskinen.

2. Avlägsna sopbehållaren från maskinen. Se
TÖMMA SOPBEHÅLLAREN (MASKINER
MED LÅG TÖMNING) för anvisningar om hur
man avlägsnar sopbehållaren från maskinen.

2. Avlägsna allt skräp från sopbehållaren.
3. HEPA-maskiner: Använd en trädgårdsslang
för att rengöra sopbehållaren.
3. Avlägsna allt skräp från sopbehållaren.
4. HEPA-maskiner: Använd en trädgårdsslang
för att rengöra sopbehållaren.
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4. Starta maskinen, tippa in sopbehållaren,
sänk sopbehållaren och stäng av maskinen.
5. Låt sopbehållaren torka innan maskinen
används.
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SOPBEHÅLLARENS DAMMFILTER
FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, koppla av
maskinen och ta bort nyckeln.

OBS! Kontrollera att sopbehållarfilterfackets
stödarm är i fullständigt ingrepp innan du
avlägsnar filtret från maskinen.

DEMONTERA/BYTA UT SOPBEHÅLLARENS
DAMMFILTER
Skaka dammfiltret vid slutet av varje skift och
innan du tar bort filtret från maskinen. Kontrollera
och rengör filter var 100:e driftstimme. Byt ut
skadade dammfilter.
OBS! Rengör filtret oftare om det används i
extremt dammiga förhållanden.
1. Lossa alla hållarna till sopbehållarfilterfacken
på båda sidorna av filterfacket.

2. Lyft sopbehållarfilterfacket tills dess
stödarmar fäster facket i öppet läge.

3. Avlägsna filtret från sopbehållarfilterfacket.

4. Rengör eller kassera dammfiltret. Se
RENGÖRA DAMMFILTER.
5. Endast maskiner med luddfilter av typen
FiberShield: Avlägsna luddfiltret från
sopbehållarfilterfacket och avlägsna damm
och skräp från luddfiltret. Sätt tillbaka
luddfiltret.

6. Sätt tillbaka dammfiltret.
7. Lossa sopbehållarfilterfackets stödarmarmar,
sänk sopbehållarfilterfacket och fäst
sopbehållarfilterfacket i stängt läge.
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RENGÖRA SOPBEHÅLLARENS
DAMMFILTER (MASKINER MED
STANDARDFILTERSYSTEM)

RENGÖRA SOPBEHÅLLARENS
DAMMFILTER (ENDAST MASKINER MED
HEPA-FILTERSYSTEM)

Rengör dammfiltret på ett av följande sätt:

OBS: Rengör inte HEPA-filtret när det täpps
igen av skräp. HEPA-filtret kan inte rengöras,
utan måste bytas ut när det blir skadat eller
igentäppt. Följande rengöringsmetoder får
endast användas för att rengöra sopbehållarens
dammfilter.

SKAKNING – Tryck på knappen för
filterskakning.
KNACKNING - Knacka filtret försiktigt mot en
plan yta. Undvik att skada filtrets kanter. Filtret
kommer inte att täta ordentligt om filtrets kanter
skadas.

Rengör dammfiltret på ett av följande sätt:
SKAKNING - Tryck på knappen för
filterskakning.
KNACKNING - Knacka filtret försiktigt mot en
plan yta. Undvik att skada filtrets kanter. Filtret
kommer inte att täta ordentligt om filtrets kanter
skadas.

LUFT - Bär alltid ögonskydd när du använder
tryckluft. Blås luft genom mitten av filtret och ut
mot utsidan. Använd aldrig ett högre lufttryck än
550 kPa med ett munstycke som är minst 3 mm
och håll aldrig munstycket närmare filtret än 50
mm.

HEPA
Använd inte luft för att rengöra dammfiltret.

HEPA
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Kontrollera att damfiltrens tätningar håller
ordentligt tätt och inte är skadade var
100:e driftstimme. Dammansamlingar på
tätningarnas ytor betyder att damm tar sig förbi
dammfiltret, vilket minskar filtrets livslängd
betydligt.

3. Låt regelns krok sitta i regelhållaren, och vrid
på låsmuttern för att korta regelns längd.

HEPA

KONTROLLERA/RENGÖRA PERMAFILTRET
Kontrollera och rengör permafiltret var 100:e
driftstimme.
JUSTERA REGLARNA PÅ
SOPBEHÅLLARFILTRETS LOCK
Justera längden på reglarna på filterlocket om
sugförmågan är dålig.
1. Avlägsna dammfiltret från maskinen.
2. Kontrollera regelns längd. Regeln ska börja
dra regelhållaren vid en vinkel på cirka 0 till
45 grader från horisontellt.

TEMPERATURVAKT
Temperaturvakten i sopbehållaren registrerar
temperaturen hos luften som stiger från
behållaren. Om sopbehållaren börjar brinna
stänger temperaturvakten av sugfläkten så att
luftflödet upphör. Det hörs även en larmsignal
när Thermo-Sentry aktiveras. Temperaturvakten
återställs automatiskt när den har svalnat.
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BYTA HEPA-FILTRET
Byt ut HEPA-filtret när HEPA-lampan lyser. När
lampan lyser ska du kontrollera systemet och
titta efter blockeringar som kan hindra flödet till
HEPA-filtret.

3. Avlägsna fästkomponenterna som fäster
HEPA-filtret på HEPA-facket och avlägsna
HEPA-filtret från facket.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, koppla av
maskinen och ta bort nyckeln.
1. Avlägsna fästkomponenterna som fäster
HEPA-facket på sopbehållaren.

OBS: Det nya HEPA-filtermediet får inte får inte
vidröras eller skadas när HEPA-filtret installeras
på HEPA-facket.
4. Rikta in det nya HEPA-filtret så att dekalen
sitter överst på HEPA-facket och pilarna på
dekalen anger luftflödets riktning.

2. Avlägsna HEPA-facket från sopbehållaren.
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5. Skjut HEPA-filtret på HEPA-filterfacket. Se
till att HEPA-filtrets kan sitter fast under
fackhållaren.

7. Inspektera HEPA-sugfläktens tätningar och
titta efter skador och tecken på läckage
(stora mängder damm på tätningens ytor).
Byt ut tätningen om den är skadad eller om
det förekommer läckage.

8. Sätt tillbaka HEPA-filterfacket i maskinen.

6. Montera fästkomponenterna för att fästa
den andra änden av HEPA-filtret på HEPAfilterfacket.
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HUVUDSOPBORSTE
Kontrollera borsten dagligen med hänsyn till
slitage. Sänk ned borsten och observera var
borsten är sliten på huvudsopborstens löparm.
Om den är sliten underst på borstslitagedekalen
(röda delen av dekalen är synlig på platsen), så
byter du ut huvudsopborsten.

BYTA HUVUDSOPBORSTE
1. Lyft huvudsopborsten och stäng av
maskinen.
FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, koppla av
maskinen och ta bort nyckeln.
2. Lossa åtkomstluckan till huvudsopborsten
och öppna luckan.

Titta efter skador på borsten. Avlägsna snören
eller annat skräp som har fastnat i borsten eller
dess driv- eller löpnav.

3. Avlägsna vreden som fäster löparmsenheten
på huvudborstaggregatet.

Skifta borstarna från sida till sida var 50:e
driftstimme för maximal livslängd för borsten och
bästa sopningsresultat. Se BYTA ELLER SKIFTA
HUVUDBORSTE.
Byt ut borstarna när de inte längre rengör
effektivt eller när ikonen för sliten borste tänds
för att meddela att borsten behöver bytas ut.
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4. Avlägsna löparmsenheten från
huvudborstaggregatet.

8. Sätt tillbaka löparmen på
huvudborstaggregatet. Se till att hålla
löparmen ovanför borstutrymmets
kjol när du monterar löparmen på
huvudborstaggregatet.

5. Dra ut borsten från huvudborstutrymmet.
9. Montera fästkomponenterna för att fästa
löparmen på huvudborstaggregatet. Dra åt
fästkomponenterna för hand.
10. Stäng och lås åtkomstluckan till
huvudsopborsten.

6. Sätt den nya eller roterade huvudborsten
på golvet bredvid huvudborstutrymmet.
7. Tryck fast huvudborsten p? drivpluggen.
Vrid borsten tills den griper in i pluggen och
tryck fast den så långt det går.
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KONTROLLERA
HUVUDSOPBORSTMÖNSTRET
1. Markera med krita eller liknande
markeringsmaterial, till en slät och jämn
sektion av golvet.
OBS! Om du inte har tillg?ng till krita, l?t borsten
rotera p? golvet i tv? minuter. Ett sopm?nster
kommer d? att synas p? golvet.

7. K?r undan maskinen fr?n testomr?det.
8. Granska borstm?nstrets bredd. Rätt
borstmönsterbredd är mellan 50 och 89 mm
.
Borstm?nstrets snedst?llning ?r
fabriksinst?lld och beh?ver endast justeras
om delar av borstsystemet har bytts ut.

2. Vrid startnyckeln till läget ”ON”.
3. Placera huvudsopborsten över det
kritbeströdda området.
4. Tryck och håll in 1-Step-knappen i 5
sekunder. Maskinen kommer att försättas
i läget för borstmönsterkontroll. LEDindikatorn fortsätter att blinka medan
borstmönsterkontrollen pågår.
00582

Om snedställningen av huvudborstens
mönster är mer än 15 mm större på ena
änden än den andra, måste snedställningen
justeras. Se KONTROLLERA
HUVUDBORSTMÖNSTRET:

OBS! Mönsterkontrollssekvensen avbryts om
1-Step-knappen trycks in under någon del av
borstmönsterkontrollen.
5. Huvudborstmotorn kommer att startas och
ställdonet kommer att sänkas en bit för att
kontrollera motorns driftström. Huvudborsten
kommer därefter att fortsätta att sänkas
tills motorn uppnår den valda nedåtriktade
kraften eller tills ställdonet är helt utsträckt.

00601

OBS! Om huvudborstens/de(n) vald(a)
sidborstens/-borstarnas övervakade ström
ligger utanför det korrekta området kommer
bortsmönsterkontrollsekvensen att avbrytas
och ett felmeddelande för huvudborstsystemet
kommer att visas.
6. Mönsterkontrollen pågår i cirka 10 sekunder,
varefter huvudborsten höjs och borstmotorn
stängs av. 1-Step-indikatorn slutar blinka när
borstmönsterkontrollen är slutförd.
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JUSTERA HUVUDBORSTMÖNSTRET
1. Lossa fästkomponenterna för borstaxelns
lagerbygel och sedan löparmens vred.

5. Huvudborstmotorn kommer att startas och
ställdonet kommer att sänkas en bit för att
kontrollera motorns driftström. Huvudborsten
kommer därefter att fortsätta att sänkas
tills motorn uppnår den valda nedåtriktade
kraften eller tills ställdonet är helt utsträckt.
6. Mönsterkontrollen pågår i cirka 10 sekunder,
varefter huvudborsten höjs och borstmotorn
stängs av. Vrid startnyckeln till läget AV innan
borsten höjs.
7. Dra åt fästkomponenterna för borstaxelns
lagerbygel och sedan löparmens vred.

2. Vrid startnyckeln till läget ”ON”.

8. Kontrollera huvudborstens mönster
på nytt. Se KONTROLLERA
HUVUDSOPBORSTENS MÖNSTER.
Justera huvudsopborstens snedställning vid
behov.

3. Placera huvudsopborsten över det
kritbeströdda området.
4. Tryck och håll in 1-Step-knappen i 5
sekunder. Maskinen kommer att försättas
i läget för borstmönsterkontroll. LEDindikatorn fortsätter att blinka medan
borstmönsterkontrollen pågår.

OBS! Mönsterkontrollssekvensen avbryts om
1-Step-knappen trycks in under någon del av
borstmönsterkontrollen.
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SIDBORSTAR
Kontrollera sidoborstarna med hänsyn till skador
och slitage. Avlägsna intrasslade snören eller
trådar som har fastnat i sidoborstarna eller
drivnaven.

4. Placera sidoborsten nedanför
sidoborstenheten och ställ hållarens spår
mitt för sprinten på sidoborstens nav.

BYTA SIDOBORSTAR
Byt ut borstarna när de inte längre rengör
effektivt.
1. Lyft upp sidborsten/-borstarna och stäng av
maskinen.
FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, koppla av
maskinen och ta bort nyckeln.
2. Se till att komma åt borstens mitt och ta bort
saxsprinten och som håller fast borsten och
spärrbrickan från navet.

5. Lyft sidoborste, hållare och bricka upp på
sidoborstens nav och sätt tillbaka sprinten i
navet.

3. Demontera sidoborsten och spärrbrickan på
sidoborstenhetens undersida.
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UNDERHÅLL
KONTROLLERA SIDOBORSTMÖNSTER
Kontrollera sidoborstarnas mönster var 50:e
driftstimme eller närhelst borstarna byts ut.
1. Vrid startnyckeln till läget ”ON”.
2. Tryck på sidborstknappen/-knapparna för
att aktivera sidborsten/-borstarna.

6. Observera sidborstmönstret/-mönstren.
Borsten på höger sidoborste bör vara i
kontakt med golvet i rotationsposition mellan
klockan 10 och klockan 3 och på vänster
sida mellan klockan 9 och klockan 2 när
borstarna är igång.

3. Tryck och håll in 1-Step-knappen i
5 sekunder. LED-indikatorn börjar
blinka och fortsätter att blinka till
borstmönsterkontrollen har slutförts.

350327

7. Justera sidborstmönstret/-mönstren vid
behov. Se JUSTERA SIDBORSTMÖNSTER.
.

OBS! Mönsterkontrollssekvensen avbryts om
1-Step-knappen trycks in under någon del av
borstmönsterkontrollen.
4. Sidborstmotorn/-motorerna kommer att
startas och ställdonet/-donen kommer att
sänkas en bit för att kontrollera motorns/
motorernas driftström.
OBS! Om sidborstmotorns/motorernas övervakade ström ligger
utanför det korrekta området kommer
bortsmönsterkontrollsekvensen att avbrytas
och ett felmeddelande för sidborstsystemet
kommer att visas.
5. Sidborsten/-borstarna kommer att fortsätta
att sänkas tills ställdonet/-donen är helt
utsträckt(a).
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UNDERHÅLL
JUSTERA SIDBORSTMÖNSTER
Sidborstmönstret/-mönstren bör justeras närhelst
borsten/borstarna byts ut eller när det bedöms
att borstmönstren behöver justeras efter att
mönstren kontrollerats.
1. Lyft upp sidborsten/-borstarna och stäng av
maskinen.
FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, koppla av
maskinen och ta bort nyckeln.
2. Lossa det övre stjärnvredet cirka ett halvt
varv.

3. Vrid det undre stjärnvredet moturs för att öka
borstmönstret.
Vrid det undre stjärnvredet medurs för att
minska borstmönstret.

4. Dra åt det övre stjärnvredet för att fixera
sidborstens mönsterjustering.
5. Kontrollera borstmönstret/-mönstren igen.
Se KONTROLLERA SIDBORSTMÖNSTER.
Justera sidborstmönstren vid behov.
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UNDERHÅLL
KJOLAR OCH TÄTNINGAR

3. Dra av grovsmutsfällans kjol från
sophuvudet.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, koppla av
maskinen och ta bort nyckeln.
KJOL TILL GROVSMUTSFÄLLA
Kjolen lyfts och sänks med pedalen till
grovsmutsfällan, så att större skräp kan fångas
och sopas upp i sopbehållaren.
Syna inte p? skador och slitage per 100
k?rtimmar. Kontrollera kjollängden efter var
100:e driftstimme. Kjolen ska vara tillräckligt
lång för att precis nudda golvet, men inte så
lång att den fastnar i huvudborsten.

4. Montera grovsmutsfällans nya kjol på
sophuvudet.
5. Sätt tillbaka saxpinnen/sprinten för att fästa
grovsmutsfällans kjol på sophuvudet.
SIDOKJOLAR
Sidokjolarna sitter p? ?mse sidor av maskinen,
framf?r huvudborstens utrymme. Sidokjolarna
ska ha lätt kontakt med ett plant golvunderlag.
Kontrollera kjolarna dagligen p? skador, slitage
och inst?llning.

Gör följande för att byta ut kjolen till
grovsmutsfällan:
1. Lossa huvudborstutrymmets åtkomstlucka
och öppna luckan för att komma åt
huvudborstutrymmet.
2. Avlägsna saxpinnen/sprinten som fäster
grovsmutsfällans kjol på sophuvudet.
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UNDERHÅLL
KJOLAR SIDOCIRKULATION

BAKRE CIRKULERINGSKJOL

Cirkulationskjolarna sitter p? ?mse sidor av
huvudborstens utrymme. Sidocirkuleringskjolarna
ska ha lätt kontakt med ett plant golvunderlag.

Den bakre cirkuleringskjolen sitter nedtill
på huvudborstutrymmet, precis bakom
huvudsopborsten. Cirkuleringskjolen ska inte
vidröra huvudsopborsten när borsten är i bruk.

Kontrollera kjolarna dagligen p? skador, slitage
och inst?llning.

Kontrollera kjolarna dagligen med hänsyn på
skador, slitage och inställning.

BAKRE KJOL
Den bakre kjolen sitter nedtill på baksidan av
huvudborstutrymmet. Den vertikala kjolen ska ha
lätt kontakt med ett plant golvunderlag.
Kontrollera kjolarna dagligen med hänsyn på
skador, slitage och inställning.

SIDOBORSTENS DAMMKJOLAR (TILLVAL)
Dammskyddskjolarna till de ensidiga och
dubbelsidiga sidborstarna löper runt hela
sidborstaggregatet på maskiner som är
utrustade med en sidborste och runt båda
sidborstaggregaten på maskiner som är
utrustade med två sidborstar. Sidokjolarna ska
ha lätt kontakt med ett plant golvunderlag.
Kontrollera kjolarna dagligen med hänsyn på
slitage och skador.
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UNDERHÅLL
SOPBEHÅLLARENS TÄTNINGAR
Sopbeh?llarens packningar sitter runt kanten
av ?ppningen mellan huvudborsten och
beh?llaren. Beh?llaren vilar mot packningarna
n?r den st?r i st?ngt l?ge.
Kontrollera packningarna p? skador och slitage
per 100 arbetstimmar.
Maskiner med hög tömning:
VARNING! Den upplyfta
sopbehållaren kan falla. Använd
stödarmen.

VAKUUMPACKNING
Vakuumtätningen sitter bakom sopbehållaren
och tätar mot behållarens filter när behållaren
är i stängt läge.
Kontrollera packningen p? skador och slitage
per 100 arbetstimmar.

70

BORSTUTRYMMETS SIDOMONTERADE
HEPA-KJOLAR (ENDAST MASKINER MED
HEPA-FILTERSYSTEM SOM TILLVAL)
Borstutrymmets sidomonterade HEPA-kjolar
på maskiner utrustade med HEPA-filter sitter
på båda sidorna av huvudborstutrymmet.
Borstutrymmets sidomonterade HEPA-kjolar ska
ha lätt kontakt med ett plant golvunderlag.
Kontrollera kjolarna dagligen p? skador, slitage
och inst?llning.

BORSTUTRYMMETS KJOLAR (ENDAST
MASKINER MED HEPA-FILTERSYSTEM SOM
TILLVAL)
Borstutrymmets kjolar på maskiner utrustade
med HEPA-filter sitter på båda sidorna av
maskinen baktill vid huvudborstutrymmet.
Kontrollera kjolarna dagligen med hänsyn på
slitage och skador.
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UNDERHÅLL
HUVUDBORSTLUCKORNAS TÄTNINGAR
(ENDAST MASKINER MED HEPAFILTERSYSTEM SOM TILLVAL)
Huvudborstluckornas tätningar på maskiner
utrustade med HEPA-filter sitter upptill och baktill
på båda huvudborstluckorna.
Kontrollera tätningarna dagligen med hänsyn till
skador och slitage.

REMMAR
HUVUDBORSTENS DRIVREM
FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, koppla av
maskinen och ta bort nyckeln.
Huvudborstens drivrem sitter på huvudsopens
borsthuvud. Kontrollera remmarna p? skador och
slitage per 100 arbetstimmar.
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DÄCK
FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, koppla av
maskinen och ta bort nyckeln.
Maskinen har tre solida gummidäck, ett fram
och två bak på maskinen. Kontrollera däcken
med hänsyn till skador och slitage var 500:e
driftstimme.

UNDERHÅLL AV HANDSUG (TILLVAL)
HANDSUGSFLÄKT
FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, koppla av
maskinen och ta bort nyckeln.
Kontrollera handsugsfläkten med hänsyn till
skador var 50:e driftstimme.
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UNDERHÅLL
BYTA UT HANDSUGSPÅSEN
Kontrollera handsugspåsen var 50:e
driftstimme. Byt ut handsugspåsen när sugen
börjar mista sugkraft, påsen är full eller om
påsen har hål eller skador.

4. Montera den nya handsugspåsen i
handsugsutrymmet. Se till att påsen är
fullständigt monterad på sugens rör.
5. Lossa stödet till handsugshusets lucka, och
stäng och fäst handsugsutrymmets lucka.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, koppla av
maskinen och ta bort nyckeln.
1. Tryck på frigöringsregeln för att göra det
möjligt att öppna luckan till handsugshuset.

2. Lyft handsugshusets lucka så att den
öppnas, och använd stödstången för att
fästa luckan i öppet läge.

3. Avlägsna handsugspåsen från
handsugsutrymmet.
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UNDERHÅLL
KNUFFA, BOGSERA OCH TRANSPORTERA
MASKINEN
SKJUTA ELLER BOGSERA MASKINEN
FÖR SÄKERHET: När maskinen servas får
den inte skjutas eller bogseras utan att en
förare sitter i förarsitsen och styr maskinen.
Om maskinen inte fungerar kan den skjutas
framifrån eller bakifrån, men endast bogseras
framifrån.
Parkeringsbromsen måste vara avaktiverad
innan du bogserar eller skjuter på maskinen.
För att avaktivera bromsen sätter du spetsen
av en liten skruvmejsel mellan den elektroniska
bromsspaken och navet. Maskinen kan röra sig
fritt när parkeringsbromsen är avaktiverad.

TRANSPORTERA MASKINEN
1. Lyft sophuvudet.
2. Avlägsna sopbehållaren (låg tömning) eller
lyft sopbehållaren tillräckligt (hög tömning)
för att ha frigång över marken före lastning.
Maskinen kan lastas på en ramp med upp till
21,3 % lutning.
3. Parkera lastbilen eller släpet på ett plant
underlag.
4. Placera maskinen med baksidan vid flakets
kant på lastbilen eller släpvagnen.
OBS! Möjligheten att köra maskinen uppför en
ramp beror på däckslitage, rampens yta, väder
och andra förhållanden. Placering på släp ska
endast utföras av personal med utbildning i
säker lastning av maskinen.
5. Kör över maskinen till släpvagnen eller
flaket. Placera maskinen så att dess vikt är
säkert fördelad och bandning mot lastbilen
eller flaket kan ske på ett säkert sätt.

Skjut eller bogsera maskinen endast en mycket
kort sträcka och överskrid inte 3,2 km/tim. Den
är INTE avsedd för att skjutas eller bogseras en
längre sträcka eller med hög hastighet.
OBS! Om maskinen skjuts eller bogseras en
längre sträcka kan drivsystemet skadas.
Direkt efter att du har skjutit maskinen, ta bort
skruvmejseln som sitter mellan den elektroniska
bromsspaken och navet. Kör aldrig maskinen
med parkeringsbromsen avaktiverad.
FÖR SÄKERHET: Kör inte maskinen med
bromsen avaktiverad.
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6. Vrid startnyckeln till läget ”OFF”.
7. Placera klossar vid hjulen för att förhindra att
maskinen rullar.
OBS! Det kan beh?vas specialf?sten i golvet p?
sl?pvagnen eller lastbilen.
FÖR SÄKERHET: När maskinen har lastats
på/av från en lastbil eller ett släp ska den
fästas med fästremmar.
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UNDERHÅLL
8. Anslut fästremmarna i hålen baktill på
ramen, precis under stötfångarhjulen som
sitter på sidorna av maskinen, och fäst
fästremmarna i släpet eller lastbilen för att
förhindra att maskinen flyttar sig.

Om maskinen är utrustad med
dammskyddskjolar som tillval ska
fästremmarna anslutas till hålen i
stötfångarhjulens konsoler som sitter på
vardera sidan av maskinen, för att fästa
maskinen på släpet eller lastbilen.
OBS! Kontrollera att remmarna inte orsakar
tryck på den bakre delen av kjolfästet när
fästremmarna dras åt.

9. Anslut fästremmarna i maskinramens
främre del, i det nedsänkta området som
sitter på sidorna av maskinen precis bakom
vart och ett av stötfångarhjulen, och fäst
fästremmarna i släpet eller lastbilen för att
förhindra att maskinen flyttar sig.
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10. Kontrollera att fästremmarna är helt åtdragna
och maskinen sitter helt fast på släpet eller
lastbilen.
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UNDERHÅLL
LYFTA MASKINEN

Lyftpunkternas placering på baksidan av alla
maskiner.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag,
dra åt parkeringsbromsen, koppla av
maskinen och ta bort nyckeln.
T?m sopbeh?llaren innan du f?ster maskinen.
Lyftpunkters placering på framsidan av alla
maskiner.

FÖR SÄKERHET: Blockera alltid maskinens
hjul innan du lyfter maskinen vid underhåll.
Använd en vinsch eller domkraft som kan
bära maskinens vikt. Stötta endast maskinen
vid avsedda punkter. Stöd maskinen med
stödben.
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UNDERHÅLL
FÖRVARINGSINSTRUKTIONER
Stegen nedan ska utföras när maskinen ska
förvaras under en längre tid.
OBSERVERA! Utsätt inte maskinen för regn
utan lagra den inomhus.
1. Parkera maskinen p? ett svalt och torrt
st?lle. Utsätt inte maskinen för regn eller
snö. Förvara maskinen inomhus.
2. Ladda batterierna innan maskinen
ställs undan för att förlänga batteriernas
livslängd. Ladda blysyrabatterierna en
gång i månaden.
3. Koppla bort batterierna före längre tids
förvaring.
4. Förvara maskinen på torr plats med
sophuvud i upplyft läge.
OBS! För att undvika skador på maskinen ska
den förvaras i en miljö fri från gnagare och
insekter.

76

S16 9045352 (11-2020)

TEKNISKA DATA
TEKNISKA DATA
YTTRE DIMENSIONER OCH KAPACITET
Funktion

Dimension/kapacitet

Längd

1 815 mm

Bredd (kaross)

1 168 mm (46 tum)

Bredd (maskin med tillvalsborste på vänster sida)

1 168 mm (46 tum)

Axelavstånd

1 206 mm

Höjd utan skyddstak

1 500 mm

Höjd (med skyddstak)

2 095 mm

Höjd (med hög tömning)

1 570 mm

Spårvidd

1 030 mm

Huvudborstens längd (cylindrisk)

810 mm

Sidborstens diameter

510 mm

Sopningsbredd med en sidborste

1170 mm

Sopningsbredd med två sidborstar

1520 mm

Volym sopbeh?llare

150 l

Sopbehållarens kapacitet i kg (modell med hög tömning)

159 kg

Sopbehållarens kapacitet i kg (modell med låg tömning)

91 kg

Sopbehållarens maximala tipphöjd (hög tömning)

1 572 mm

Minsta takhöjd för att tippa sopbehållaren (hög tömning)

2 220 mm

Dammfilteryta (standard)

9 m2

Dammfilteryta (HEPA)

4,6 m2

Vikt utan batterier (hög tömning)

793 kg

Vikt utan batterier (låg tömning)

698 kg

Vikt hög tömning (med standardbatterier)

975 kg

Vikt låg tömning (med standardbatterier)

880 kg

GVWR (hög tömning)

1 406 kg

GVWR (låg tömning)

1 243 kg

Skyddsgrad

IPX5

Värdena är fastställda i enlighet med IEC 60335-2-72

Värde

Ljudtrycksnivå LpA

67 dB

Osäkerhet i ljudtryck KpA

3 dB

Ljudeffektnivå LWA + Osäkerhet KWA

91 dB + 2,98 dB

Vibration - Hand-arm

<2,5 m/s2

Vibration - Hela karossen

<0,5 m/s2
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TEKNISKA DATA
MASKINENS ALLMÄNNA PRESTANDA
Funktion

Värde

Vändbredd på gång (mindre sidoborste)

2 140 mm

Körhastighet (framåt)

8,8 km/h

Körhastighet vid sopning (framåt)

8,8 km/h

Körhastighet med lyft sopbehållare (framåt)

2,4 km/h

Körhastighet (bakåt)

4,8 Km/h

Maximal ramplutning för lastning - Tom

21,3 % / 12°

Maximal ramplutning för sopande

14,1 % / 8°

Maximal ramplutning för att transportera (GVWR)

21,3 % / 12°

Maximal omgivningstemperatur för maskindrift

43 °C

Min. temperatur för att använda maskinens sopfunktioner

0 °C

KRAFTKÄLLA
Typ

Kvantitet

Bly-/syra-batterier
(största batterimått):
731 x 506 x 395 mm (B
xL
x H)
Litiumbatteri

Volt

Ah-värde

Vikt

6

36

240 vid 20 timmar

30 kg

6

36

360 vid 20 timmar

44 kg

2-pack

36

110 / 4,1 kWh

51 kg

4-pack

36

221 / 8,2 kWh

83 kg

6-pack

36

331 / 12,2 kWh

114,5 kg

VDC

kW

Typ

Användning

Elektriska motorer

Huvudsopborste

36

0,75

Sidosopborste

36

0,12 (0,16)

Vakuumfläkt

36

0,60 (8,00)

Framdrivning

36

1,20 (1,60)

Handsug (tillval)

36

0,71 (0,95)

Typ

VDC

A

Hz

Fas

VAC

Laddare (inbyggd)

36

25

50–60

1

100–240

Laddare (inbyggd)

36

33

50–60

1

100–240

Laddare (extern)

36

25

50–60

1

100–240

Laddare, litium-jonbatteri (extern)

36

33

50–60

1

100–240

DÄCK
Plats

Typ

Storlek

Fram (1)

Massivt

102 x 300 mm (B x Diam.)

Bak (2)

Massivt

102 x 300 mm (B x Diam.)
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TEKNISKA DATA
MASKINENS MÅTT – LÅG TÖMNING

1168 mm
(46 in)

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

1500 mm
(59 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

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

1815 mm (71 in)
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TEKNISKA DATA
MASKINENS MÅTT – HÖG TÖMNING

1168 mm
(46 in)

1570 mm
(61.8 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

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

1815 mm (71 in)
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ARBETSLEDARKONTROLLER
ARBETSLEDARKONTROLLER
INSTRUKTÖRSKONTROLLER
Instruktörskontroller används för att ställa
in maximal transporthastighet och max
sopningshastighet.
AKTIVERA ARBETSLEDARLÄGE
1. Sätt startnyckeln i ”OFF”-läget.
2. Tryck och håll in ”Eco mode”-knappen och
vrid och håll samtidigt ,startnyckeln i ”ON”läget.

4. Släpp startnyckeln och ”Eco mode”-knappen.
OBS! Framdrivningen är frånkopplad när
maskinen är i instruktörsläge. Fortsätt med
erforderliga inställningar, spara dem och avsluta
instruktörsläget enligt anvisningarna i följande
steg, eller vrid startnyckeln till ”OFF”-läget för
att omedelbart avsluta instruktörsläget. Inga
ändringar sparas om instruktörsläget avslutas
genom att startnyckeln vrids till ”OFF”.
5. Kontrollera att ”Eco mode”-knappsindikatorn
och borstindikatorerna för båda sidor är
tända. ”Eco mode”-knappen måste lysa (med
fast sken, ej blinka), och höger och vänster
borstknapp måste blinka långsamt, vilket
indikerar att maskinen är i instruktörsläge.

3. Fortsätt hålla in ”Eco mode”-knappen och
startnyckeln i ”ON”-läget tills både höger och
vänster borstknapp blinkar snabbt.
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ARBETSLEDARKONTROLLER
ÄNDRA MASKINENS HASTIGHET
1. Aktivera instruktörsläget. Se AKTIVERA
ARBETSLEDARLÄGE.

4. Tryck på vänster borstknapp för att minska
hastigheten.

2. Observera batteriladdningsindikatorerna.
Inställd maskinhastighet visas med
de blinkande ljuspunkterna på
batteriladdningsindikatorn.

Tryck på höger borstknapp för att minska
hastigheten.

Indikatorns ljuspunkter blinkar

Miles per hour (MPH)

1 punkt

1 MPH

2 punkter

2 MPH

3 punkter

3 MPH

4 punkter

4 MPH

5 punkter

5,5 MPH

3. Tryck in ”Eco mode”-knappen och
växla mellan max sopningshastighet
(batteriindikatorn blinkar långsamt) och max
transporthastighet (batteriindikatorn blinkar
snabbt).
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5. Tryck på ”Eco mode”-knappen för att spara
den nya hastighetsinställningen. Ändringarna
sparas först när ”Eco mode”-knappen trycks
in.
6. Avsluta instruktörsläget genom att vrida
startnyckeln till ”OFF”-läget.
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