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UVOD
Ta priročnik je priložen vsakemu novemu modelu. V njem so potrebna navodila za uporabo in vzdrževanje.

Pred začetkom obratovanja ali vzdrževanja preberite celoten priročnik, 
da bi razumeli delovanje stroja.

Ta stroj bo brezhibno opravljal svoje naloge. Vendar se najboljši rezultati pri najnižjih stroških dosežejo, če upoštevate naslednje:
• Stroj uporabljajte s primerno skrbnostjo.
• če stroj redno vzdržujete – v skladu z danimi navodili za vzdrževanje stroja;
• Pri vzdrževanju uporabljajte nadomestne dele, ki ste jih nabavili pri proizvajalcu, ali enakovredne dele.

VARUJTE OKOLJE

Prosimo, da ovojnino, 
sestavne dele starega stroja, 
kot so akumulatorji in tekočine, 
oddate med odpadke 
na okolju varen način 
in v skladu z lokalnimi predpisi 
o odstranjevanju odpadkov.

 Nikoli ne pozabite na recikliranje.

PREDVIDENA UPORABA

Model S16 je industrijsko vozilo, zasnovano za pometanje grobih in gladkih trdih površin (beton, talne plošče, kamen, sintetični materiali itd.) 
ter tapeciranih površin (komercialni najlon, poliester in/ali volna). Tipični primeri uporabe so šole, pisarniški prostori, kongresni centri, letališča, 
skladišča, proizvodni objekti in nakupovalna središča. Stroja ne uporabljajte na zemlji, travi ali preprogah, uporabljenih v stanovanjskih objektih. 
Stroj je namenjen tako uporabi v zaprtih prostorih kot na prostem. Stroj ni namenjen za uporabo na javnih cestah. Ne uporabljajte stroja na 
načine, ki niso opisani v tem uporabniškem priročniku.

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

Pridržujemo si pravico, spreminjati tehnične podatke in nadomestne dele brez predhodnega obvestila.

Originalna navodila, avtorske pravice© 2020 TENNANT Company, natisnjeno na Nizozemskem.

PODATKI O STROJU

Prosimo, da ob namestitvi izpolnite te podatke, 
da vam bodo v 
prihodnje na voljo.

Št. modela –    

Serijska št. –    

Datum namestitve –   
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 VARNOST  
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA – SHRAN-

ITE TA NAVODILA

V priročniku so uporabljeni varnostni ukrepi, ki so 
opisani spodaj:

OPOZORILO: Opozarja na tvegane ali 
nepravilne načine uporabe, ki so nevarni, 
ker lahko povzročijo hude telesne 
poškodbe ali smrt.

SVARILO: Opozarja na nepravilne načine 
uporabe, ki lahko povzročijo manjše ali 
srednje hude telesne poškodbe.

ZA VARNOST: Navedba dejanj, ki jih 
morate upoštevati za varno delovanje 
opreme.

Naslednje informacije sporočajo potencialno nevarne 
pogoje za upravljavca. Seznanite se, kdaj lahko pride 
do nevarnih pogojev za delo. Za vsako varnostno 
napravo v stroju ugotovite, kje je nameščena. takoj 
poročajte o morebitnih poškodbah stroja ali napačnem 
delovanju;

OPOZORILO: Akumulatorji s svinčevo 
kislino oddajajo vodikov plin. Posledično 
lahko pride do eksplozije. Preprečite 
iskrenje ali odkrit plamen. Pokrovi naj 
bodo med polnjenjem odprti.

OPOZORILO: Vnetljive snovi ali reaktivne 
kovine lahko povzročijo eksplozijo ali 
požar. Ne pobirajte jih.

OPOZORILO: Dvignjen koš lahko pade. 
Uporabite palico za podporo koša.

OPOZORILO: Točka stiska dvižne roke. 
Ostanite na varni razdalji od dvižnih rok 
koša.

OPOZORILO: Težek predmet. Nepravilno 
dviganje lahko povzroči poškodbe hrbta. 
Pri odstranjevanju uporabite dvigalo.

OPOZORILO: Električna nevarnost

– Pred servisiranjem stroja odklopite kable 
akumulatorjev in vtikač polnilnika.

– Akumulatorjev nikoli ne polnite s 
poškodovanim napajalnim kablom. Ne 
predelujte vtikača.

Če je napajalni kabel polnilnika poškodovan ali 
pretrgan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov 
pooblaščeni zastopnik ali podobno usposobljena 
oseba, da se prepreči tveganje za nastanek 
poškodbe.

Stroj je lahko opremljen s tehnologijo, ki samodejno 
komunicira z uporabo mobilnega omrežja. Če se bo 
ta stroj uporabljal na območju, kjer je zaradi možnih 
motenj območne opreme uporaba mobilnih telefonov 
prepovedana, se obrnite na predstavnika podjetja 
Tennant za informacije, kako izklopiti možnost 
mobilnega komuniciranja.

ZA VARNOST: 

1. Stroja ne smete uporabljati:
 - če niste usposobljeni in pooblaščeni;
 - če uporabniškega priročnika niste prebrali in 

razumeli;
 - pod vplivom alkohola ali droge;
 - med uporabo mobilnega telefona ali drugih 

elektronskih naprav;
 - če niste duševno in telesno sposobni slediti 

navodilom za uporabo stroja;
 - z nedelujočo zavoro;
 - brez nameščenih fi ltrov ali z zamašenimi fi ltri;
 - v prašnem okolju brez vklopljenega ventilatorja 

sesalnika;
 - če stroj ni v stanju, primernem za uporabo;
 - na območjih, kjer so prisotni vnetljivi/-e hlapi/

tekočine ali gorljiv prah;
 - na temnih območjih, v katerih je težko 

prepoznati komande stroja ali je zaradi slabe 
vidljivosti upravljanje stroja nevarno, razen če 
so vključene delovne luči/žarometi;

 - v območju, kjer so možni padajoči predmeti, 
razen opremljeni s ščitnikom nad glavo;

2. Pred zagonom stroja:
 - se prepričajte, da stroj ne pušča tekočin;
 - poskrbite, da so nameščene in da pravilno 

delujejo vse varnostne naprave;
 - preverite, ali pravilno delujejo zavore in 

krmiljenje;
 - nastavite sedež in pripnite pas (če je 

nameščen).

3. Med uporabo stroja:
 - uporabljajte stroj samo tako, kot je opisano v 

priročniku;
 - uporabite zavore za ustavljanje stroja;
 - ne sesajte kadečih se ali gorečih odpadkov, kot 

so cigarete, vžigalice ali vroč pepel;
 - se premikajte počasi na nagnjenih in spolzkih 

površinah;
 - Ne smete pometati na klančinah z naklonom, 

ki presega 14,1 % / 8°. S strojem ne vozite po 
površinah z naklonom nad 21,3 % / 12°.

 - zmanjšajte hitrost med zavijanjem;
 - med premikanjem stroja morajo biti vsi deli 

telesa v kabini upravljavca;
 - med upravljanjem stroja se vedno zavedajte 

svoje okolice;
 - bodite skrajno previdni, ko premikate stroj 

vzvratno;
 - Previdno premikajte stroj, če je koš dvignjen 

(pometanje z visokim iztresom).
 - Prepričajte se, da imate dovolj prostora, preden 

dvignete koš (pometanje z visokim iztresom).
 - Ne dvigajte koša, če je stroj na naklonu 

(pometanje z visokim iztresom).
 - Pri praznjenju koša bodite previdni. Koš ima 

kapaciteto 91 kg. Nepravilno dvigovanje 
pretežkih materialov lahko privede do 
nategnitve hrbtnih mišic ali drugih telesnih 
poškodb (praznjenje z nizkim iztresom).

 - otrokom in nepooblaščenim osebam 
onemogočite dostop do stroja;

 - ne smete prevažati potnikov na nobenem delu 
stroja;



6 S16  9045353  (11-2020)

VARNOST
- Vedno upoštevajte varnostne in prometne 

predpise.
- takoj poročajte o morebitnih poškodbah stroja 

ali napačnem delovanju;

4. Preden zapustite stroj ali ga začnete servisirati:
- ga parkirajte na vodoravni površini;
- izklopite stroj in izvlecite ključ.

5. Med vzdrževanjem in popravilom stroja:
- morajo biti vsa dela opravljena pri zadostni 

osvetlitvi in vidljivosti;
- delovno območje naj bo dobro prezračevano;
- izogibajte se gibljivim delom. Ne nosite ohlapne 

obleke ali nakita in spnite dolge lase;
- pred dviganjem stroja blokirajte kolesa;
- dvigujte stroj samo na mestih, ki so temu 

namenjena. Stroj podprite z dvižnimi stojali.
- uporabite dvigalo ali dvižno napravo, ki lahko 

nosi težo stroja;
- ne potiskajte in ne vlecite stroja brez 

upravljavca na sedežu za nadzor stroja;
- ne potiskajte in ne vlecite stroja na klančini, če 

je zavora onesposobljena;
- pri iskanju iztekajoče hidravlične tekočine pod 

pritiskom si pomagajte s kartonom;
- stroja ne smete čistiti z visokotlačnimi 
čistilniki ali tekočo vodo v bližini električnih 
komponent;

- pred začetkom dela na stroju odklopite 
priključke akumulatorja in priključno vrvico 
polnilnika;

- ne vlecite kabla za polnjenje akumulatorja, 
kadar ga želite odklopiti; primite vtič pri vtičnici 
in ga povlecite;

- Ne uporabljajte nezdružljivih polnilnikov 
akumulatorjev, saj lahko poškodujejo 
akumulatorje ali povzročijo požar.

- redno pregledujte, ali je priključna vrvica 
polnilnika poškodovana;

- med delovanjem zunanjega polnilnika ne 
smete odklopiti njegovega kabla za napajanje 
enosmernim tokom iz vtičnice stroja, Lahko 
pride do iskrenja. Če morate prekiniti polnilnik 
med polnjenjem, najprej izklopite napajalni 
kabel za napajanje izmeničnim tokom iz 
stenske vtičnice.

- Izogibajte se stiku s kislino iz akumulatorja.
- vse kovinske predmete držite stran od 

akumulatorjev;
- uporabite neprevodno napravo za 

odstranjevanje akumulatorja;
- uporabite dvigalko in ustrezno pomoč, kadar 

dvigujete akumulator;
- namestitev akumulatorja mora izvesti 

usposobljeno osebje;
- upoštevajte lokalne varnostne napotke glede 

odstranjevanja akumulatorja;
- vsa popravila lahko izvaja samo pooblaščen 

mehanik;
- stroja ne smete predelovati niti spreminjati 

njegove izvirne oblike in namena;
- uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih je 

dostavila ali odobrila družba Tennant;

- uporabljajte osebno zaščitno opremo, 
kot je ustrezno in po priporočilih v tem 
priročniku.

Za varnost: uporabite zaščito za sluh.

Za varnost: obvezno uporabite zaščitne 
rokavice.

Za varnost: obvezno uporabite zaščitna 
očala.

Za varnost: uporabite zaščitno masko za 
prah.

6. Ko natovarjate/raztovarjate stroj s tovornjaka/
prikolice ali nanjo:
- uporabite nakladalni dovoz, tovornjak ali 

prikolico, ki zdrži težo stroja in upravljavca;
- preden natovorite stroj, izpraznite koš za smeti;
- Ne vozite po spolzki klančini.
- Pri vožnji po klančini bodite previdni.
- Ne natovarjajte/raztovarjajte strojev na 

klančinah z naklonom več kot 21,3 % / 12°.
- izklopite stroj in izvlecite ključ.
- blokirajte kolesa stroja;
- trdno privežite stroj na prikolico ali tovornjak.
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 VARNOST  
Naslednje varnostne nalepke so nameščene na stroju 
na označenih mestih. Zamenjajte poškodovane/
manjkajoče nalepke.

OPOZORILNA NALEPKA – 
Nevarnost stiska dvižne roke. 
Ostanite na varni razdalji od 
dvižnih rok koša.

Na hrbtni strani obeh 
dvižnih rok (samo 
na strojih z visokim 
iztresom). 

1251176

OPOZORILNA NALEPKA – Dvignjen koš lahko 
pade. Uporabite palico za podporo koša.

Na bočnem delu obeh dvižnih rok (samo na 
strojih z visokim iztresom). 

OPOZORILNA NALEPKA – 
Vrteča se krtača. Roke držite 
na varni razdalji.

Na ploščici(-ah) stranske(-ih) 
krtač(-e) (samo na strojih z 
izbirno(-ima) stransko(-ima) 
krtačo(-ama)).

NALEPKA ZA VARNOST – Samo 
pooblaščen mehanik.

Na pokrovu razdelka za elektroniko (za 
zaščito sedeža upravljavca).

1205722
1225590
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Nahaja se na električni plošči.

NALEPKA ZA VARNOST – Samo 
pooblaščen mehanik.

1205722

VARNOSTNA NALEPKA – 
Pred uporabo naprave 
preberite priročnik.

Nahaja se na električni 
plošči.

1206682

OPOZORILNA NALEPKA − 
Akumulatorji oddajajo vodikov 
plin. Posledično lahko pride do 
eksplozije. Držite stran od isker 
in plamenov. Pokrovi naj bodo 
med polnjenjem odprti.

Na dnu ploščice na 
zaščiti sedeža.

1204748

OPOZORILNA OZNAKA − Električna nevarnost. 
Akumulatorjev ne smete polniti s poškodovano 
priključno vrvico.

Na dnu ploščice na zaščiti sedeža.

1205563
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OPOZORILNA NALEPKA – Izpod krtače frčijo smeti. 
Pred dvigom koša ustavite motor.

Na hrbtni strani koša (samo na strojih z nizkim 
iztresom)

1254722
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OBRATOVANJE

 DELI STROJA

A

B

C

D E F

I

K

L

N

M

P

O

G H

J

A.  Koš
B. Ročica koša (samo pri nizkem iztresu)
C. Desna zaščita motorja
D. Alarm za vzvratno vožnjo/utripajoča luč 

(izbirno)
E. Sedež upravljavca
F. Volan
G. Desna nadzorna plošča
H. Leva nadzorna plošča

I. Leva stranska krtača (izbirno)
J. Desna stranska krtača (izbirno)
K. Podpora za koš (samo za visok iztres)
L. Filter v košu
M. Leva zaščita motorja
N. Pokrov za dostop do glavne krtače za 

pometanje
O. Glavna krtača za pometanje
P. Nadzorne stopalke
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 OBRATOVANJE  

 NADZORNE PLOŠČE

A

C D

G

H

F

B

E

I

J
K L

N

O

P
Q

R

S

T

M

U

A.  Ključavnica vžiga
B.  Smerno stikalo
C.  Gumb za izklop v sili
D. Stikalo sesalne palice (izbirno)
E. Stikalo za dvigovanje/spuščanje 

zabojnika (samo za visok iztres)
F. Stikalo za izteg koša (samo za visok 

iztres)
G.  Stikalo za delovne/opozorilne luči 

(Izbirno)
H. Števec ur
I. Signalne lučke akumulatorja
J. Signalne lučke pritiska glavne krtače
K. Gumb za pritisk glavne krtače

L. Gumb za sesalni ventilator
M. Signalne lučke sesalnega ventilatorja (za 

volanom)
N. Gumb 1-Step
O. Gumb ECO (varčevanje)
P. Gumb za hupo
Q. Gumb za stresalnik fi ltra
R. Gumb desne stranske krtače za 

pometanje
S. Gumb leve stranske krtače za pometanje 

(izbirno)
T. Gumb za zaščito koša (samo za visok 

iztres)
U. Signalne lučke (obrabljena krtača, nizka 

napolnjenost rezervoarja Smart-Fill ABW 
(samodejno dolivanje vode v akumulator) 
(izbirno), zamašen fi lter HEPA (izbirno) in 
indikatorji napake)
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 NADZORNE STOPALKE

A

C

B

A. Zavorna stopalka
B. Pogonska stopalka
C. Stopalka za zajem večjih kosov smeti
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 DEFINICIJE SIMBOLOV

Ti simboli se na stroju uporabljajo za prepoznavo 
komand, prikazov in funkcij.

Vklop Izklop

Kazalnik za napako/opozorilo Hupa

Obrabljena glavna krtača
Smart-Fill ABW (samodejno 
dolivanje vode v akumulator) 
(izbirno)

HEPA (visoko zmogljiv ustavljalec 
delcev) Eco (varčni način)

1-Step Izklop v sili

Luči za delovanje/luč za nevarnost Stresalnik fi ltra

Leva stranska krtača (izbirno) Opozorilna luč

Desna stranska krtača Odklopnik

Sesalni ventilator Dvižna točka

Dvigovanje zabojnika Polnjenje akumulatorja

Spuščanje zabojnika Sesalna palica (izbirno)

Izteg koša Varnost koša

Poteg koša Naprej/Nazaj
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 VGRADNJA AKUMULATORJEV

MOKRI/ZAPRTI AKUMULATORJI S 
SVINČEVO KISLINO

OPOZORILO: Nevarnost po?ara ali 
eksplozije. Akumulatorji izpuhtevajo 
vodik. Varujte jih pred iskrenjem ali 
odprtim ognjem. Pokrov akumulatorja 
naj bo med polnjenjem odprt.

ZA VARNOST: Med vzdrževanjem in 
popravilom stroja: vse kovinske predmete 
držite stran od akumulatorjev; uporabite 
neprevodno napravo za odstranjevanje 
akumulatorja; uporabite dvigalko in ustrezno 
pomoč, kadar dvigujete akumulator; 
namestitev akumulatorja mora izvesti 
usposobljeno osebje; upoštevajte lokalne 
varnostne napotke glede odstranjevanja 
akumulatorja;

PODATKI O AKUMULATORJIH

Šest 6-voltnih akumulatorjev s svinčevo kislino 
za pogosto praznjenje.

Najve?je dimenzije akumulatorja: 731 mm Š 
x 506 mm D x 359 mm V.

1. Stroj parkirajte na ravni površini in odstranite 
ključ.

2. Dvignite pokrov prostora za baterije in 
aktivirajte podporo.

3. S hrbtne strani prostora za akumulator 
odstranite nosilec.

4. Ob ustrezni pomoči previdno namestite 
akumulator v prostor za akumulator 
in priključite pole kot je prikazano. Če 
vgrajujete manjše akumulatorje, vstavite ob 
strani akumulatorja penaste distančnike.

5. Uporabite priložene akumulatorske priključke 
polov, priključite kable na pole akumulatorja, 
RDEČA NA POZITIVNE POLE (+) in ČRNA 
NA NEGATIVNE POLE (-).

POMEMBNO: Pred polnjenjem preverite, ali 
je polnilnik pravilno nastavljen za vašo vrsto 
akumulatorjev.

6. Nosilec znova namestite na hrbtno stran 
prostora za akumulator.
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 UPORABA KOMAND

   INDIKATOR IZPRAZNJENOSTI 
AKUMULATORJA

Kazalnik izpraznjenosti akumulatorja kaže, koliko 
energije še ostaja v akumulatorjih, ko stroj dela.

Ko so akumulatorji popolnoma napolnjeni, 
sveti vseh pet indikatorjev. Ko sveti samo 
še en indikator, akumulatorje napolnite. Ne 
dovolite, da se akumulatorji izpraznijo pod 20 % 
napolnjenosti (zadnji indikator).

OPOMBA: Odčitek na indikatorju izpraznjenosti 
akumulatorja mogoče ne bo točen, ko prvič 
zaženete stroj. Uporabljajte stroj nekaj 
minut, preden preverite stanje napolnjenosti 
akumulatorjev.

   INDIKATOR OBRABLJENE KRTAČE

Indikator obrabljene krtače utripa, ko motor 
glavne krtače zazna, da je glavna krtača 
obrabljena. Za najboljšo učinkovitost pometanja 
se priporoča zamenjava glavne krtače za 
pometanje čim hitreje za tem, ko začne utripati 
indikator obrabljene krtače. Če glavne krtače za 
pometanje ne zamenjajte, ko indikator utripa, 
indikator obrabljene krtače sčasoma začne 
neprekinjeno svetiti, učinkovitost pometanja pa 
se postopoma zmanjšuje. Navodila za menjavo 
glavne krtače za pometanje glejte ZAMENJAVA 
GLAVNE KRTAČE ZA POMETANJE v razdelku 
VZDRŽEVANJE.

   SMART-FILL ABW (SAMODEJNO DOLIVANJE 
VODE V AKUMULATOR) (IZBIRNO)

Indikator Smart-Fill ABW zasveti, ko v 
rezervoarju ni več dovolj vode za dolivanje 
v akumulator. Vse funkcije pometanja se 
prekinejo in ostanejo onemogočene, če stroj 
uporabljate več kot 10 ur za tem, ko prvič 
zasveti signalna lučka. Za navodila glede 
polnjenja rezervoarja glejte SISTEM SMART-
FILL ABW (SAMODEJNO DOLIVANJE VODE V 
AKUMULATOR) v razdelku VZDRŽEVANJE.
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INDIKATOR    HEPA (VISOKO ZMOGLJIV 
USTAVLJALEC DELCEV) (SAMO STROJI S 
FILTRIRNIM SISTEMOM HEPA)

Indikator HEPA zasveti, ko je treba fi lter HEPA 
menjati zaradi prekomerne zamašitve, ki 
preprečuje prehajanje zraka skozi fi lter. Za 
optimalno učinkovitost pometanja fi lter HEPA 
vedno zamenjajte čim hitreje za tem, ko zasveti 
indikator HEPA. Za navodila glede zamenjave 
fi ltra HEPA glejte ODSTRANJEVANJE ALI 
MENJAVA PRAŠNEGA FILTRA V KOŠU v 
razdelku VZDRŽEVANJE.

   KAZALNIK NAPAKE

Indiator napake zasveti, ko je zaznana koda 
napake. Za dodatne informacije o kodah napak 
glejte INDIKATOR NAPAKE/OPOZORILA.

  ŠTEVEC UR

Števec ur prikazuje število ur delovanja stroja. 
S tem si lahko pomagate pri določanju terminov 
vzdrževanja stroja.

GUMB    1-STEP

Pritisnite gumb 1-STEP, da aktivirate vse izbrane 
funkcije pometanja. Preden pritisnete gumb 
1-STEP, morajo biti lučke nad vsemi izbranimi 
načini pometanja prižgane, izbrane funkcije pa 
bodo v mirovanju, dokler znova ne pritisnete 
gumba 1-STEP. Spet pritisnite gumb 1-STEP, 
ko boste zaključili s čiščenjem, da ustavite vse 
funkcije pometanja.

Signalna lučka nad gumbom sveti, ko je gumb 
1-STEPvklopljen.
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   GUMB ZA ZAŠČITO KOŠA

Gumb za zaščito koša morate pritisniti in držati 
ves čas med dvigovanjem ali spuščanjem 
koša. Stikalo za dvigovanje/spuščanje koša ni 
omogočeno za dvigovanje ali spuščanje koša, če 
gumb za zaščito koša ni pritisnjen. Koš se ne bo 
več dvigoval/spuščal, če gumb za zaščito koša 
kadar koli med dvigovanjem ali spuščanjem koša 
prenehate držati.

   GUMB ZA SESALNI VENTILATOR

Vključite sesalni ventilator: pritisnite gumb za 
sesalni ventilator za pometanje. Spodnja lučka 
zasveti.

Sesalni ventilator nastavite na najvišjo 
nastavitev: znova pritisnite gumb sesalnega 
ventilatorja za pometanje. Zgornja in spodnja 
signalna lučka zasvetita.

Izključite sesalni ventilator: pritisnite gumb za 
sesalni ventilator za pometanje. Obe signalni 
lučki se izklopita.

   GUMBA ZA LEVO IN DESNO STRANSKO 
KRTAČO

Vključite levo stransko krtačo (izbirno): Pritisnite 
   gumb za levo stransko krtačo. Signalna lučka bo 
zasvetila.

Izklopite desno stransko krtačo: Pritisnite    gumb 
za desno stransko krtačo. Lučka kazalnika bo 
ugasnila.

Vklopite levo stransko krtačo: Pritisnite gumb 
za levo stransko krtačo. Signalna lučka bo 
zasvetila.

Izklopite levo stransko krtačo: Pritisnite gumb 
za levo stransko krtačo. Lučka kazalnika bo 
ugasnila.

OPOMBA: Stranska(-i) krtača(-i) ne more(-ta) 
delovati neodvisno od glavne krtače. Glavna 
krtača se vklopi hkrati s stransko(-ima) krtačo(-
ama) ob pritisku gumba 1-Step.
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   GUMB ZA NAČIN ECO (VARČEVANJE)

Za podaljšanje časa delovanja stroja uporabite 
gumb za varčni način (varčevanje). V varčnem 
načinu se znižajo nastavljene napetosti različnih 
motorjev, kar podaljša čas delovanja stroja in 
stopnjo hrupa.

Vklopite varčni način: pritisnite gumb za 
varčni način, da stroj preklopite v varčni način 
(nastavitve najnižje hitrosti ventilatorja in 
najnižjega pritiska krtače). Signalna lučka za 
varčni način bo zasvetila.

Izklopite varčni način: Pritisnite gumb za varčni 
način, da stroj preklopite na prejšnje nastavitve. 
Lučka kazalnika bo ugasnila.

OPOMBA: Sesalni ventilator lahko izklopite, 
ko stroj deluje v varčnem načinu, vendar stroj 
preklopi iz varčnega načina, če se spremeni 
pritisk krtače.

   GUMB ZA STRESALNIK FILTRA

Pritisnite gumb za stresalnik fi ltra. Stresalnik 
samodejno deluje 30 sekund. 

Ko stresalnik fi ltra deluje, se prižge lučka na 
gumbu stresalnika fi ltra. Znova pritisnite gumb 
za stresalnik fi ltra, če morate ustaviti stresalnik 
fi ltra.

OPOMBA: Če se fi lter v košu zamaši, medtem 
ko stroj deluje v načinu pometanja, lučka 
stresalnika fi ltra začne počasi utripati, kar 
pomeni, da je treba stresti fi lter.

OPOMBA: Če stroj neprekinjeno pometa 30 
minut ali dlje, stresalnik fi ltra samodejno izvede 
stresanje fi ltra, ko pritisnete gumb 1-Step, da 
izklopite sisteme za pometanje.

OPOMBA: Stresalnik fi ltra ne deluje, če je koš 
v dvignjenem položaju. Koš morate do konca 
spustiti, da omogočite delovanje stresalnika 
fi ltra.
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   GUMB ZA IZKLOP V SILI 

Gumb za izklop v sili takoj ustavi stroj.

OPOMBA: Če stroj zaustavite na površini z 
naklonom, morate volan obrniti do konca v 
desno ali levo stran.

Ustavite napajanje stroja: Pritisnite gumb za 
izklop v sili.

Ponoven zagon napajanja stroja: Obrnite gumb 
za izklop v sili v desno, da sprostite gumb. 
Obrnite zaganjač v izklopljen položaj, potem 
pa ga obrnite do konca v smeri gibanja urinega 
kazalca in ga pustite v vklopljenem položaju.

Ta gumb uporabite le v nujnem primeru. Gumb ni 
narejen za rutinski izklop stroja.

   SMERNO STIKALO

S smernim stikalom izberite smer naprej ali 
nazaj. Pritisnite pogonsko stopalko za premik 
stroja.

OPOMBA: Ko je smerno stikalo v položaju za 
nazaj, bo slišati zvočno opozorilo.

OPOMBA: Samo stroji, opremljeni z neobvezno 
utripajočo lučjo/alarmom za vzvratno vožnjo: 
Neobvezna lučka za vzvratno vožnjo in alarm 
bosta delovala samo, ko se stroj premika nazaj.

   STIKALO ZA OBRATOVALNE/OPOZORILNE 
LUČI 
(IZBIRNO)

Vklop delovnih/opozorilnih luči: Pritisnite zgornji 
del stikala za delovne/opozorilne luči.

Vklop opozorilnih luči: Potisnite stikalo za 
delovne/opozorilne luči v srednji položaj.

Izklop vseh luči: Pritisnite spodnji del stikala za 
delovne/opozorilne luči.
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   POGONSKA STOPALKA

Pritisnite pogonsko stopalko za premik stroja.

   ZAVORNA STOPALKA

Pritisnite zavorno stopalko za ustavitev stroja.

OPOMBA: Če stroj zaustavite na površini z 
naklonom, morate volan obrniti do konca v 
desno ali levo stran.

   STOPALKA ZA ZAJEM VEČJIH KOSOV 
SMETI

Stopalka za zajem večjih kosov smeti odpre 
oblogo za večje smeti pred glavno krtačo za 
pometanje.

Odprite: Pritisnite na stopalko, ko pometate 
večje odpadke. Odprla se bo obloga pred glavno 
krtačo za pometanje.

Zaprite: Spustite stopalko in obloga se bo zaprla 
in zajela večje smeti, da bodo pometene v koš.

  SEDEŽ UPRAVLJAVCA

Ročica naprej-nazaj nastavi položaj sedeža.

  VARNOSTNI PASOVI (samo pri izbiri sedeža 
Deluxe)

ZA VARNOST: Pred zagonom stroja nastavite 
sedež in pripnite pas.
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  PODPORA SEDEŽA

Podporna roka sedeža drži sedež pokonci, kar 
omogoči dostop do akumulatorjev.

Da bi aktivirali podporo sedeža, dvignite sedež v 
popolnoma odprt položaj, dokler zatič ne zdrsne 
v spodnjo zarezo podpore sedeža.

Samo naprave z opcijo sedežev Deluxe: 
Potegnite in držite   ročico za sprostitev sedeža 
uporabnika naprej, da bi odpeli sedež, preden ga 
popolnoma dvignete.
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 KAKO STROJ DELUJE

Gumb 1-STEP vam omogoča, da takoj 
začnete s pometanjem, saj vključi vse funkcije 
pometanja.

Ko je aktiven način pometanja, stranske krtače 
za pometanje pometajo smeti na pot glavne 
krtače za pometanje. Glavna krtača pometa 
odpadke s tal v koš za smeti. Sesalni sistem 
vleče prah in zrak skozi sistem za fi ltriranje.

Stroj ima izbirno nameščen tudi fi ltrirni sistem 
HEPA za suho pometanje, ki pomaga pri 
obvladovanju fi nega prahu.

 PODATKI O KRTAČAH

Za najboljše rezultate uporabite pravilno vrsto 
krtače glede na vrsto čiščenja. Spodaj so naštete 
krtače in vrste uporabe, za katere so namenjene.

OPOMBA: Količina in vrsta umazanije igrata 
pomembno vlogo pri določanju vrste krtače, ki 
jo boste uporabili. Za posebna priporočila se 
obrnite na zastopnika družbe Tennant.

Polipropilenska klinasta glavna krtača za 
pesek – Priporočena za nanos večjih količin 
peska in drugih manjših delcev.

Polipropilenska oknasta glavna krtača – 
Priporočena za lažje odpadke, zlasti na gladkih 
tleh.

Polipropilenska glavna krtača s 6 dvojnimi 
vrstami – Priporočena za splošno pometanje.

Polipropilenska in žičnata glavna krtača s 
6 dvojnimi vrstami – Priporočena za splošno 
pometanje in rahlo strjene smeti.

Glavna krtača z 8 enojnimi vrstami iz 
naravnih vlaken – Priporočena za tapecirane 
površine in umetno travo.

Polipropilenska krtača – Polipropilenske 
ščetine za splošno uporabo lahko odstranijo 
lahno strjeno nesnago, brez da bi opraskale 
loščena tla.
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 MED UPORABO STROJA

Pred pometanjem odstranite prevelike odpadke. 
Odstranite žice, vrvice, sukance, večje kose lesa 
ali druge odpadke, ki bi se lahko ovili ali zapletli 
v krtače.

Vozite čim bolj naravnost. Ne zaletavajte se 
v količke in ne opraskajte bokov stroja. Za 
več centimetrov prekrijte poti čiščenja. Da ne 
poškodujete tapeciranih površin, volana ne 
obračajte iz ene v drugo smer, medtem ko stroj 
miruje.

Ko se stroj premika, volana ne vrtite preveč 
sunkovito. Stroj se izrazito odziva na vse 
premike volana. Izogibajte se nenadnim 
zavojem, razen v nujnih primerih.

Po potrebi med pometanjem nastavite hitrost 
stroja in pritisk krtač. Za območje(-a), kjer 
se izvaja pometanje, uporabite ustrezno(-e) 
nastavitev(-e).

Če čiščenje ni zadovoljivo, prenehajte in 
preberite ODPRAVLJANJE TEŽAV STROJA v 
tem priročniku.

Po čiščenju opravite dnevno vzdrževanje (glejte 
VZDRŽEVANJE STROJA v tem priročniku).

Stroj na klancih vozite počasi. Z zavorno 
stopalko nadzorujte hitrost stroja pri spustih. 
Raje čistite s strojem v klanec gor kot dol po 
klancu.

OPOMBA: Če stroj zaustavite na površini z 
naklonom, morate volan obrniti do konca v 
desno ali levo stran.

ZA VARNOST: Ko uporabljate stroj, se na 
nagnjenih in spolzkih površinah premikajte 
počasi.

Stroja ne uporabljajte v okolju, kjer lahko 
temperatura okolja prekorači 43 °C. Ne 
uporabljajte funkcij pometanja v okolju s 
temperaturo pod 0 °C.

ZA VARNOST: Ne smete pometati na 
klančinah z naklonom, ki presega 14,1 % / 8°. 
S strojem ne vozite po površinah z naklonom 
nad 21,3 % / 12°.

  SEZNAM KONTROLNIH PREGLEDOV PRED 
OBRATOVANJEM

Naslednje korake opravite pred upravljanjem 
stroja:

  Preverite, ali je prisotno iztekanje tekočine 
(samo za stroje s sistemom za dolivanje 
vode v akumulator in/ali praznjenje z visokim 
iztresom).

  Preverite nivo hidravlične tekočine (samo za 
visok iztres).

  preglejte stanje fi ltra za prah in tesnil v košu;

  očistite koš in sito za smeti;

  Preverite vse obloge prostora za glavno 
krtačo glede poškodb in obrab.

  Preverite obrabljenost ali poškodbe glavne 
krtače. Odstranite žice, vrvice ali niti, navite 
okoli glavne krtače.

  Preglejte, če je(sta) stranska(-i) krtača(-i) 
obrabljena(-i) ali poškodovana(-i). Odstranite 
žice, vrvice ali niti, navite okoli glavne(-ih) 
krtač(-e).

  Samo stroji z oblogami za stranski krtači: 
Preglejte, ali so obloge stranskih krtač 
poškodovane in obrabljene.

  Preglejte, če so obloge in tesnila koša 
obrabljeni ali poškodovani.

  prepričajte se, da je vhodni fi lter ventilatorja 
sesalnika čist.

  preverite delovanje troblje, žarometov, 
zadnjih luči, varnostnih luči in alarma 
vzvratnega pomika (če je nameščen);

  preverite, ali zavore in krmiljenje delujejo 
pravilno;

  preverite, ali so pnevmatike poškodovane;

  Preverite zapise o izvedenih vzdrževalnih 
delih in ugotovite, kaj morate narediti.
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 IZKLOP STROJA

ZA VARNOST: Pred zagonom stroja nastavite 
sedež in pripnite varnostni pas (če je 
nameščen).

1. Sedite v upravljavčev sedež.

2. Obrnite ključ za vžig v položaj ON (VKLOP).

OPOMBA: Če je bil stroj pravkar ugasnjen, 
počakajte vsaj pet sekund, preden ga znova 
zaženete, da se lahko programska oprema v 
celoti znova zažene.

3. Prižgite luči (če so vgrajene).

4. Prestavite smerno stikalo v smer, v katero se 
želite pomakniti.

5. Pritisnite pogonsko stopalko za premik 
stroja.

OPOMBA: Stroj se ne bo premaknil, če 
upravljavec ne sedi na sedežu upravljavca.

 PRITISK KRTAČE 

V normalnih pogojih pometanja in pometanja 
tapeciranih površin naj bo pritisk krtač nastavljen 
na najnižjo stopnjo. Pri težjih pogojih pometanja 
lahko povečate pritisk krtač. Hitrost potovanja in 
stanje tal bosta vplivala na učinkovitost čiščenja. 
Če so krtače obrabljene, bo mogoče potrebno 
povečati pritisk krtač. Stroj si bo zapomnil zadnjo 
nastavitev, ko ga vklopite ali izklopite.

  NASTAVLJANJE PRITISKA GLAVNE KRTAČE

Ko je gumb 1-STEP aktiviran, pritisnite  gumb za 
pritisk glavne krtače, da povečate ali zmanjšate 
nastavitev pritiska krtače. Kazalniki pritiska krtač 
kažejo trenutno nastavitev pritiska krtač.

OPOMBA: Da ne bi poškodovali tapeciranih 
površin, pri pometanju teh površin pritisk krtače 
vedno nastavite na najnižjo nastavitev pritiska.
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 POMETANJE

ZA VARNOST: Stroja ne smete uporabljati, 
če niste prebrali in razumeli uporabniškega 
priročnika.

1. Obrnite ključ za vžig v položaj ON (VKLOP).

2. Če stroj deluje v varčnem načinu: Za 
uporabo stroja v varčnem načinu pritisnite 
gumb za varčni način. Pritisk krtače in 
sesalni ventilator se preklopi na najnižjo 
nastavitev.

3. Pritisnite gumb 1-STEP. Lučka v gumbu se 
bo prižgala. Vse prednastavljene funkcije 
pometanja se bodo vključile.

4. Po potrebi aktivirajte dodatne funkcije 
pometanja, potrebne za območje, ki ga 
čistite.

5. Po potrebi prilagodite pritisk krtač za 
območje, ki ga čistite.

OPOMBA: Da ne bi poškodovali tapeciranih 
površin, pri pometanju teh površin pritisk krtače 
vedno nastavite na najnižjo nastavitev pritiska.

6. Premaknite smerno stikalo v položaj naprej.

7. Pritisnite pogonsko stopalko za začetek 
pometanja.

OPOZORILO: Vnetljive snovi ali 
reaktivne kovine lahko povzročijo 
eksplozijo ali požar. Ne pobirajte jih.

ZA VARNOST: Ko uporabljate stroj, se na 
nagnjenih in spolzkih površinah premikajte 
počasi.
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8. Pritisnite na stopalko za zajem večjih 

kosov smeti, ko pometate večje odpadke, 
da dvignete oblogo za zajem večjih kosov 
smeti.

9. Spustite stopalko za zajem večjih kosov 
smeti, da spustite oblogo za zajem večjih 
kosov smeti in tako za oblogo zajamete 
večje kose smeti. Večje kose smeti lahko 
nato pometete v koš.

10. Po koncu pometanja spustite smerno 
stopalko in pritisnite zavorno stopalko, da se 
stroj ustavi.

11. Pritisnite gumb 1-STEP, da ustavite 
pometanje. Lučka v gumbu se bo ugasnila, 
po krajšem zamiku pa se bodo funkcije 
pometanja ustavile.

OPOMBA: Če stroj neprekinjeno pometa 30 
minut ali dlje, stresalnik fi ltra samodejno izvede 
stresanje fi ltra, ko pritisnete gumb 1-Step, da 
izklopite sisteme za pometanje.

OPOMBA: Ko se med delovanjem stroja 
pojavi koda napake ali koda alarmnega stanja, 
stroj ustavite in poglejte razdelek OKVARE/
ALARMNA STANJA v tem priročniku, da 
ugotovite vzrok in najdete rešitve za odpravljanje 
napake ali alarmnega stanja.

12. Koš za smeti izpraznite po vsaki izmeni ali 
po potrebi. Glejte razdelek IZPRAZNITEV 
KOŠA v tem priročniku.

 USTAVITEV POMETANJA

1. Ko se stroj še premika, pritisnite gumb 
1-STEP, da ustavite postopke čiščenja.

OPOMBA: Če stroj neprekinjeno pometa 30 
minut ali dlje, stresalnik fi ltra samodejno izvede 
stresanje fi ltra, ko pritisnete gumb 1-Step, da 
izklopite sisteme za pometanje.

2. Spustite pogonsko stopalko in pritisnite 
zavorno stopalko, da se stroj ustavi.

3. Pritisnite gumb stresalnika fi ltra, da iz fi ltra 
odstranite prah in smeti. 

4. Koš za smeti izpraznite po vsaki izmeni ali 
po potrebi. Glejte razdelek IZPRAZNITEV 
KOŠA v tem priročniku.
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 IZPRAZNITEV KOŠA

  PRAZNJENJE KOŠA (STROJI Z VISOKIM 
IZMETOM)

1. Stroj odpeljite na kraj za odlaganje odpadkov 
ali k smetnjaku.

2. Pritisnite gumb za stresalnik fi ltra. Stresalnik 
samodejno deluje 30 sekund. Ko stresalnik 
fi ltra deluje, se lučka kazalnika prižge. Znova 
pritisnite gumb za stresalnik fi ltra, če morate 
ustaviti stresalnik fi ltra.

3. Preden dvignete koš, izključite vse funkcije 
čiščenja.

4. Ko se stresalnik fi ltra ustavi, pritisnite in 
pridržite gumb za zaščito koša in zgornji del 
  stikala za dvig/spust koša, da dvignete koš. 
Spustite gumb in stikalo, ko je koš v želenem 
položaju. Stikalo za obračanje koša zasveti, 
ko je koš dvignjen na višino, ki omogoča 
varno praznjenje vsebine. 

ZA VARNOST: Ko uporabljate stroj, se 
prepričajte, da imate dovolj prostora, preden 
dvignete koš. Ne dvigajte koša, če je stroj na 
naklonu.

OPOMBA: Zavedajte se, da je najmanjša višina 
stropa za dvig koša 2220 mm.

5. Stroj počasi vzvratno zapeljite do smetnjaka. 
Koš postavite nad smetnjak.

6. Pritisnite in držite gumb za zaščito koša ter 
spodnji del   stikala za dvig/spust koša,  da 
koš spustite v smetnjak, da omejite prašenje.

ZA VARNOST: Ko uporabljate stroj, bodite 
previdni pri vzvratni vožnji. Previdno 
premikajte stroj, če je koš dvignjen.

7. Pritisnite in pridržite gornji del   stikala za 
obračanje koša, da izpraznite vsebino iz 
koša. Lučke stikala za obračanje koša bodo 
utripale, ko bo koš iztegnjen.
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8. Pritisnite in pridržite spodnji del stikala za 

obračanje koša, da se koš vrne v navpični 
položaj.

9. Pritisnite in pridržite gumb za zaščito koša 
ter spodnji del stikala za dvig/spust koša, da 
koš dvignete dovolj visoko, da bo šel čez rob 
smetnjaka.

10. Počasi odpeljite stroj s kraja za odlaganje 
odpadkov ali smetnjaka.

11. Ustavite stroj ter pritisnite in pridržite spodnji 
del stikala za dvig/spust koša in spodnji del 
stikala za dvig/spust koša, dokler ni koš čisto 
spuščen.

OPOMBA: Če koš pred spustom ni do konca 
povlečen navznoter, se bo koš prenehal spuščati 
in se bo do konca povlekel navznoter, preden 
se bo začel spuščati naprej v povsem spuščen 
položaj.
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  PRAZNJENJE KOŠA (STROJI Z NIZKIM 
IZMETOM)

1. Stroj odpeljite na kraj za odlaganje odpadkov 
ali k smetnjaku.

2. Pritisnite gumb stresalnika fi ltra, da iz fi ltra 
stresete delce. Znova pritisnite zgornji del 
stikala za stresalnik fi ltra, če morate ustaviti 
stresalnik fi ltra.

3. Izklopite vse funkcije čiščenja.

4. Obrnite ključ za vžig v položaj IZKLOP(OFF).

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali 
ga začnete servisirati, ga ustavite na ravni 
površini, izklopite in odstranite ključ.

5. Iz ročice koša izvlecite oba zatiča.

6. Ročico koša VarioHeight pomaknite v želeni 
položaj in znova namestite oba zatiča v 
ročico koša, da koš fi ksirate v dvignjenem 
položaju.

7. Oba zadrževalna vzvoda koša stisnite 
skupaj in zadrževalni zapah koša dvignite iz 
zatiča koša. Enako ponovite še na zapahu 
zadrževalnega vzvoda koša na drugi strani 
koša.

OPOMBA: Po potrebi uporabite ročico koša, da 
ga nekoliko potisnete v stroj, ko je ta poln.  

8. Povlecite ročico koša, da ga iztegnete iz 
stroja.
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9. Koš odpeljite do smetnjaka in ga prekucnite, 

da izpraznite vsebino iz koša v smetnjak.

ZA VARNOST: Med uporabo stroja bodite 
previdni pri praznjenju koša. Koš ima 
kapaciteto 91 kg. Nepravilno dvigovanje 
pretežkih materialov lahko privede do 
nategnitve hrbtnih mišic ali drugih telesnih 
poškodb.

10. Samo za stroje z izbirnimi snemljivimi 
posodami koša: Posodi dvignite iz koša in ju 
izpraznite. Posodi ponovno namestite v koš.

11. Ko končate s praznjenjem koša, ga 
potegnite nazaj v stroj, da se zadrževalni 
vzvod zapahne in fi ksira koš na stroj.

12. Ročico koša spustite v spodnji položaj.
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 AKTIVIRANJE PALICE ZA PODPORO KOŠA 
(STROJI Z VISOKIM IZMETOM)

1. Vključite stroj.

ZA VARNOST: Ob zagonu stroja imejte nogo 
na zavorni stopalki.

2. Čisto dvignite koš.

OPOZORILO: Točka stiska dvižne 
roke. Ostanite na varni razdalji od 
dvižnih rok koša.

ZA VARNOST: Ko uporabljate stroj, se 
prepričajte, da imate dovolj prostora, preden 
dvignete koš. Ne dvigajte koša, če je stroj na 
naklonu.

OPOMBA: Zavedajte se, da je najmanjša višina 
stropa za dvig koša 2220 mm.

3. Obrnite ključ za vžig v položaj IZKLOP 
(OFF).

4. S stroja odstranite levo zaščito motorja ali 
povlecite zgornji del leve zaščite motorja 
dovolj stran od stroja, da omogočite dostop 
do palice za podporo koša.

5. Palico za podporo koša dvignite na vrh 
dvižnega cilindra valja.

OPOZORILO: Dvignjen koš lahko 
pade. Uporabite palico za podporo 
koša.

 DEAKTIVIRANJE PALICE ZA PODPORO 
KOŠA (STROJI Z VISOKIM IZMETOM)

1. Palico za podporo koša dvignite z vrha 
dvižnega cilindra koša in palico za podporo 
koša spustite navzdol ob strani dvižnega 
cilindra koša.

ZA VARNOST: Ko zaganjate stroj, imejte nogo 
na zavori in smerno stopalko v prostem teku.

2. Ponovno namestite/pritrdite levo zaščito 
motorja na stroj.

3. Obrnite ključ za vžig v položaj ON (VKLOP).

4. Popolnoma spustite koš.

OPOZORILO: Točka stiska dvižne 
roke. Ostanite na varni razdalji od 
dvižnih rok koša.
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 IZKLOP STROJA

1. Umaknite nogo s pogonske stopalke.

2. Pritisnite gumb 1-STEP, da ustavite 
pometanje.

3. Pritisnite na zavorno stopalko za ustavitev 
stroja.

4. Obrnite ključ za vžig v položaj OFF 
(IZKLOP) in odstranite ključ.

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali 
ga začnete servisirati, ga ustavite na ravni 
površini, izklopite in odstranite ključ.

 ČIŠČENJE STROJA

Zunanjost stroja lahko očistite z nizkotlačnim 
vodnim curkom (zalivalna cev). Stroja ne čistite 
z visokotlačnim čistilnikom ali drugimi napravami 
z visokotlačnim curkom. 

ZA VARNOST: Ko vzdržujete stroj, ga ne 
čistite z visokotlačnimi čistilniki ali tekočo 
vodo v bližini električnih komponent.

Vsa varovala, pokrove in sedež morate odstraniti 
ali zapreti ter jih fi ksirati v njihovem ustreznem 
snetem ali zaprtem položaju, preden stroj 
začnete čistiti z vodo. Pazite, da se prašni fi lter v 
košu ali fi lter HEPA ne zmoči.
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 KODE IN INDIKATORJI NAPAKE/OPOZORILA

 KODE IN INDIKATORJI NAPAKE/OPOZORILA

Ko stroj ali polnilnik akumulatorjev zazna 
napako, začnejo utripati indikator za servis in niz 
LED-diod.

Za ponastavitev indikatorjev napak/opozorila 
izključite stroj in odpravite vzrok napake/
opozorila. Napaka/opozorilo se bo ponastavila, 
ko znova vklopite stroj.

Glejte preglednico spodaj za določanje vzrokov 
in popravil napak/opozoril.
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  KODE INDIKATORJA ZA SERVIS STROJA

LED-dioda 
kode napake 
☼ = Utripa

Koda 
napake

Vzrok(i) Ukrep

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 0xFFF0 Gumb za ustavitev v sili je vključen Sprostite gumb za ustavitev v sili in 
ključni cikel stroja, da pobrišete napako.

☼ ☼ ● ☼ ● 0x0B06 Opozorilo za prazno posodo za samodejno 
dolivanje vode

Napolnite posodo za samodejno 
dolivanje vode v akumulator.

 ● ● ● ● ☼ 0x07A1 Ogenj v košu Izključite stroj. Pogasite ogenj. Če je 
potrebno, pokličite nujno pomoč.
Opomba: Ko se pojavi ta napaka, se 
zasliši zvok hupe. Za utišanje hupe 
pritisnite gumb za hupo.

● ☼ ☼ ● ● 0x0F101 Opozorilo: polnilnik brez bremena Prepričajte se, da je polnilnik povezan z 
akumulatorjem.

● ● ☼ ☼ ☼ 0x0F102 Opozorilo: pregrevanje polnilnika. Stroj premaknite v dobro prezračeno 
območje za polnjenje

☼ ● ● ☼ ☼ 0x0133 Napaka previsokega toka glavnega motorja 
za pometanje

Preglejte, ali krtačo/motor krtače ovirajo 
smeti. Odstranite smeti. 
Če je težava še naprej prisotna, pokličite 
kvalifi ciranega zastopnika podjetja 
Tennant.

0x0134 Napaka previsokega toka glavnega motorja 
za pometanje DP

0x0135 Napaka previsokega toka glavnega motorja 
za pometanje SW

0x0153 Napaka previsokega toka desnega motorja 
za pometanje

0x0154 Napaka previsokega toka desnega motorja 
za pometanje DP

0x0155 Napaka previsokega toka desnega motorja 
za pometanje SW

0x0163 Napaka previsokega toka levega motorja za 
pometanje

0x0164 Napaka previsokega toka levega motorja za 
pometanje DP

0x0165 Napaka previsokega toka levega motorja za 
pometanje SW

0x0173 Napaka previsokega toka motorja fi ltra/
stresalnika

Prepričajte se, da se motor stresalnika 
prosto vrti. Odstranite ovire, ki 
preprečujejo prosto vrtenje motorja 
stresalnika. 
Če je težava še naprej prisotna, pokličite 
kvalifi ciranega zastopnika podjetja 
Tennant.

0x0174 Napaka previsokega toka motorja fi ltra/
stresalnika 1

0x0175 Napaka previsokega toka motorja fi ltra/
stresalnika 2

● ☼ ☼ ● ☼ 0x0238 Zakasnjen pogon glavne krtače za pometanje Preverite prisotnost delcev, ki ovirajo 
sprožilnik. Odstranite smeti.
Če je težava še naprej prisotna, pokličite 
kvalifi ciranega zastopnika podjetja 
Tennant.

0x0248 Zakasnjen pogon desne krtače za pometanje

0x0258 Zakasnjen pogon leve krtače za pometanje

0x0268 Zakasnjen pogon za dvig koša

0x0278 Zakasnjen pogon za obračanje koša

☼ ● ● ● ☼ 0x0980 Generični pogon Ključni cikel stroja za brisanje napake.
Preverite inštalacijski odklopnik 1 (CB1). 
Ponastavite inštalacijski odklopnik po 
sprožitvi.
Če je težava še naprej prisotna, pokličite 
kvalifi ciranega zastopnika podjetja 
Tennant.

0x09E3 Napaka krmilnika pogona

● ☼ ☼ ☼ ● 0x0B04 Napaka CAN sistema za dolivanje vode v 
akumulator

Ključni cikel stroja za brisanje napake.
Če je težava še naprej prisotna, pokličite 
kvalifi ciranega zastopnika podjetja 
Tennant.

0x0F103 Napaka komunikacije CAN polnilnika 
akumulatorja

0xFF20 Napaka plošče CAN glavne krtače za 
pometanje

0x09F0 Izguba komunikacije s pogonom

OPOMBA: Pri ostalih kodah napak se obrnite na 
servisnega zastopnika podjetja Tennant.
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  KODE INDIKATORJA ZA SERVIS 
POLNILNIKA AKUMULATORJEV, 
VGRAJENEGA V STROJ

LED-dioda 
kode napake 
☼ = Utripa

Koda 
napake

Vzrok(i) Ukrep

☼ ☼ ☼ ● ● 0xF100 Stanje napake polnilnika. Obrnite se na servis.
0xF104 Akumulatorji se ne polnijo pravilno. Obrnite se na servis.

● ☼ ☼ ● ● 0xF101 Polnilnik ni priključen na sklop 
akumulatorjev.

Preverite priključitev kablov. Če koda 
napake še vedno ni odpravljena, se 
obrnite na servis.

● ☼ ● ● ● 0xF102 Polnilnik pregret. Počakajte, da se polnilnik ohladi. 
Premaknite se na dobro prezračeno 
območje. Če napaka še vedno ni 
odpravljena, se obrnite na servis.

● ☼ ☼ ☼ ● 0xF103 Napaka komunikacije polnilnika. Izključite in vključite stroj. Če koda 
napake še vedno ni odpravljena, se 
obrnite na servis.
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   IZBIRNA OPREMA

   SESALNA PALICA (IZBIRNO)

S sesalno palico očistite območja, ki jih stroj ne 
more doseči.

OPOZORILO: Vnetljive snovi ali 
reaktivne kovine lahko povzročijo 
eksplozijo ali požar. Ne pobirajte jih.

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj ali 
začnete z vzdrževanjem, se ustavite na ravni 
površini.

1. Vključite stroj.

2. Pritisnite zgornji del stikala za sesalno 
palico, da sistem sesalne palice preklopite v 
stanje pripravljenosti.

3. Vklop palice: Odstranite sesalno palico z 
nosilca za shranjevanje. Sesalna palica se 
bo vklopila.

4. Sesalno palico uporabite za čiščenje.

5. Izklop palice: Vrnite sesalno palico nazaj v 
nosilec za shranjevanje in sesalna palica se 
bo izključila.

6. Pritisnite spodnji del stikala za sesalno 
palico, da izklopite sistem sesalne palice.

  MODRE OPOZORILNE LUČI ZA PEŠCE 
(IZBIRNO)

Modri opozorilni luči za pešce projicirata 
svetlobo na tla pred stroj in za njim, da pešce 
opozorita na bližino stroja. Modri opozorilni luči 
za pešce se samodejno vklopita ob vklopu ključa 
za vžig. Sprednjo in zadnjo opozorilno modro luč 
usmerite tako, da njun snop svetlobe sega dovolj 
stran od stroja, da ustrezno opozori pešce na 
bližino stroja.
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  NASTAVLJANJE GLASNOSTI ALARMA 
VZVRATNEGA POMIKA (IZBIRNO)

ZA VARNOST: Pri uporabi stroja se ravnajte 
po varnostnih smernicah lokacije glede 
alarma vzvratnega pomika.

Glasnost alarma vzvratnega pomika lahko 
spreminjate od 85 do 102 db (A). Za prilagoditev 
glasnosti sedež dvignite v dvignjen položaj, 
aktivirajte podporo sedeža in z gumbom za 
glasnost alarma prilagodite glasnost.

Povečanje glasnosti: Obrnite gumb v smeri 
urinega kazalca.

Zmanjšanje glasnosti: Obrnite gumb v nasprotni 
smeri urinega kazalca.
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 ODPRAVLJANJE TEŽAV STROJA

Težava Vzrok Ukrep
  Preveč se praši Ventilator sesalca je izključen Vključite sesalni ventilator

Filter prahu v košu je zamašen Potresite in/ali zamenjajte fi lter za 
prah

Obloge in tesnila za prah krtač so 
obrabljena, poškodovana ali narobe 
nastavljena

Zamenjajte ali nastavite obloge in/ali 
tesnila krtač

Tesnilo ventilatorja sesalnika je 
okvarjeno

Zamenjajte tesnilo sesalnega 
ventilatorja

Okvara ventilatorja sesalnika Pokličite zastopnika podjetja 
Tennant

Termo čuvaj se je sprožil Počakajte, da se termo čuvaj ohladi
Zamašen fi ltrirni pladenj koša Očistite fi ltrirni pladenj koša

  Slaba učinkovitost 
pometanja

Obrabljene ščetine krtač Zamenjajte krtače
Smeti so prišle v pogonski 
mehanizem glavne krtače

Odstranite smeti iz pogonskega 
mehanizma glavne krtače

Okvara pogonskega mehanizma 
glavne in/ali stranske krtače

Pokličite zastopnika podjetja 
Tennant

Koš je poln Izpraznite koš
Obrabljena ali poškodovana obloga 
za zajem večjih kosov smeti

Menjajte oblogo za zajem večjih 
kosov smeti

Poškodovan zavihek za kroženje Zamenjajte zavihek
Tesnila koša so obrabljena ali 
poškodovana

Zamenjajte tesnila

Napačna krtača za pometanje Pokličite zastopnika podjetja 
Tennant

Odpovedal je pogon stranske 
krtače

Pokličite zastopnika podjetja 
Tennant

Odpovedal je pogon glavne krtače Pokličite zastopnika podjetja 
Tennant

  Zmanjšan čas 
delovanja

Akumulator ni popolnoma 
napolnjen

Polnite akumulator, dokler se 
polnilnik sam ne izklopi

Pokvarjen akumulator Zamenjajte akumulator
Akumulatorji potrebujejo 
vzdrževanje

Glejte AKUMULATORJI v razdelku 
VZDRŽEVANJE

Pokvarjen polnilnik akumulatorja Zamenjajte polnilnik akumulatorja
  Pometanje se ne 
vključi

Koš je dvignjen Popolnoma spustite koš
Ogenj v zabojniku Ugasnite stroj. Pogasite ogenj.

Če je potrebno, pokličite nujno 
pomoč.

  Slaba učinkovitost 
delovanja sesalne 
palice

Sesalna vreča je poškodovana ali 
polna

Zamenjajte sesalno vrečo

Zamašena cev Odmašite
Raztrgana tesnila na sistemu za 
suho sesanje

Zamenjajte tesnila
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 ODPRAVLJANJE TEŽAV FILTRIRNEGA 
SISTEMA HEPA

Če na strojih s fi ltrom HEPA med delovanjem 
opazite prevelike količine prahu, glejte 
preglednico za odpravljanje težav in postopke za 
odpravljanje težav.

Korak Ukrep Se ne praši Se praši
1 * Uporabite električni stresalnik, da stresete 

primarni fi lter prahu 
* Izpraznite koš

Nadaljujte s 
pometanjem

Nadaljujte z 2. 
korakom

2 * Preglejte tesnila koša Nadaljujte s 
pometanjem

Nadaljujte s 3. 
korakom

3 * Odstranite primarni fi lter in ga vložite v 
plastično vrečko ter z ročnim trkanjem po fi ltru 
odstranite prah z njega
* Preglejte tesnilo na pokrovu fi ltra
* Preglejte tesnila na vrhu in na dnu prašnega 
fi ltra v košu
* Preglejte tesnilo na vhodu sesalnega 
ventilatorja

Nadaljujte s 
pometanjem

Nadaljujte s 4. 
korakom

4 * Preglejte, ali so obloge stranske krtače za 
nadzor prahu poškodovane in ali potrebujejo 
prilagoditve

Nadaljujte s 
pometanjem

Nadaljujte s 5. 
korakom

5 * Preglejte vse zunanje obloge prostora krtače za 
pometanje
* Odstranite glavno krtačo za pometanje in 
preglejte obloge prostora krtače za pometanje

Nadaljujte s 
pometanjem

Nadaljujte z 8. 
korakom

6 * Odstranite fi lter HEPA in preglejte tesnila plošče 
ventilatorja

Nadaljujte s 
pometanjem
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 VZDRŽEVANJE  

 PREGLEDNICA VZDRŽEVANJA

Spodnja tabela prikazuje odgovorno osebo za 
posamezni postopek.

O = Upravljavec.
T = Usposobljeno osebje.

 = Pomeni edinstven načrt vzdrževanja za 
stroje, opremljene s fi ltrirnim sistemom HEPA.

Interval Odg. 
oseba

S HEPA Brez 
HEPA

Št. 
dela

Opis Postopek Mazivo/
tekočina

Št. vzdrževanih 
točk

Vsak 
dan / 
8 ur

O 7 Hidravlična posoda 
(samo za stroje z 
visokim iztresom)

Preverite nivo 
hidravlične 
tekočine

HYDO 1

O 1 Obloge prostora za 
krtačo

Preglejte za 
poškodbe, 
obrabo in nas-
tavljanje

- 5

O * 1 Obloge prostora za 
krtačo HEPA

Preglejte za 
poškodbe, 
obrabo in nas-
tavljanje

- 2

O 2 Stranske obloge Preglejte za 
poškodbe, 
obrabo in nas-
tavljanje

- 2

O 3 Glavna krtača Preglejte za 
poškodbe, ob-
rabo in smeti

- 2

O 4 Desna stranska 
krtača/
leva stranska krtača 
(izbirno)

Preglejte za 
poškodbe, ob-
rabo in smeti

- 1 (2)

O - Obloge stranske 
krtače za nadzor 
prahu 
(izbirno)

Preglejte za 
poškodbe, 
obrabo in nas-
tavljanje

- Vse

O 5 Prašni fi lter v košu Očistite s tre-
senjem

- 1

O * 5 Koš Očistite in 
sperite

- 1

O * 19 Tesnila pokrovov 
sistema HEPA 
glavne krtače

Preverite, ali so 
se pojavili znaki 
poškodbe in 
obrabe

- 1

O 6 Vreča sesalne 
palice (neobvezna)

Očistite - 1

Tedensko T 8 Akumulatorske 
celice

Preverite raven 
elektrolita

DW Vse

O 8 Prostor za akumu-
lator

Preverite, ali 
je prisotna 
tekočina. Po 
potrebi tekočino 
izpustite

-

50 ur O 3 Glavna krtača Obrnite z enega 
konca na dru-
gega

- 1

O - Vreča sesalne 
palice (neobvezna)

Preverite ali za-
menjajte vrečo 
sesalne palice

- 1

O - Ventilator sesalne 
palice (neobvezen)

Preverite 
poškodbe in 
obrabo

- 1
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Spodnja tabela prikazuje odgovorno osebo za 
posamezni postopek.

O = Upravljavec.
T = Usposobljeno osebje.

 = Pomeni edinstven načrt vzdrževanja za 
stroje, opremljene s fi ltrirnim sistemom HEPA.

Interval Odg. 
oseba

S 
HEPA

Brez 
HEPA

Št. 
dela

Opis Postopek Mazivo/
tekočina

Št. 
vzdrževanih 

točk
100 ur T 8 Sistem za dolivanje 

vode v akumulator 
(izbirno)

Preglejte cevi 
in priključke za 
poškodbe in 
obrabo

Vse

O 5 Prašni fi lter v košu Preglejte za 
poškodbe, 
očistite ali za-
menjajte

1

O 10 Tesnila koša Preverite 
poškodbe in 
obrabo

- 6

O 5 Tesnila fi ltra v košu Preverite 
poškodbe in 
obrabo

- 2

O 21 Perma-Filter Preverite, ali 
so prisotne 
smeti, po potrebi 
očistite

1

O 5 Filter vlaken 
(izbirno)

Preverite, ali 
so prisotne 
smeti, po potrebi 
očistite

O 11 Tesnilo sesalca Preverite 
poškodbe in 
obrabo

- 1

O 1 Obloga za zajem 
večjih kosov smeti

Preverite 
poškodbe in 
obrabo

- 1

O 14 Pogonski jermen 
glavne krtače

Preverite obrabo - 1

200 ur T 16 Krmilna veriga Namažite ter 
preglejte za 
poškodbe in 
obrabo.

GL 1

O 4 Ščitnik stranskih(e) 
krtač(e)

Preverite 
poškodbe in 
obrabo

- 1 (2)

T 8 Poli in kabli akumu-
latorja

Preglejte in 
očistite

- Vse

T 17 Tečaji dvižnih rok 
koša (samo na 
strojih z visokim 
iztresom)

Namažite SPL 3

500 ur O 18 Kolesa Preverite, ali so 
se pojavili znaki 
poškodbe in 
obrabe

- 3

T 20 Motorj(-i) ventilatorja 
sesalne palice

Preglejte krtače 
motorja

- 1

T * 11 Motorji sesalnih ven-
tilatorjev s sistemom 
HEPA

Preglejte krtače 
motorja

- 2
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Spodnja tabela prikazuje odgovorno osebo za 
posamezni postopek.

O = Upravljavec.
T = Usposobljeno osebje.

 = Pomeni edinstven načrt vzdrževanja za 
stroje, opremljene s fi ltrirnim sistemom HEPA.

Interval Odg. 
oseba

S 
HEPA

Brez 
HEPA

Št. 
dela

Opis Postopek Mazivo/
tekočina

Št. 
vzdrževanih 

točk
800 ur T - Hidravlične cevi 

(samo za stroje z 
visokim iztresom)

Preverite za 
obrabo in 
poškodbe

- Vse

1750 ur T 13 Motor ventilatorja 
sesalca

Preglejte krtače 
motorja

- 1

2400 ur T 7 Hidravlična 
posoda (samo za 
stroje z visokim 
iztresom)

Zamenjajte 
hidravlično 
tekočino

HYDO 1

MAZIVO/TEKOČINA

DW: destilirana voda.
SPL posebno mazivo, Lubriplate EMB mast 
(Tennant št. dela 01433-1)
GL SAE 90W mazivo za transmisijske 
mehanizme
HYDO prvorazredna hidravlična tekočina 
Tennant True ali enakovredna

OPOMBA: Če delate v zelo prašnih pogojih, 
boste mogoče morali skrajšati čas med 
vzdrževanji.
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 RUMENE TOČKE

Za lažje iskanje ta stroj ima rumeno označene 
elemente, ki jih je preprosto servisirati, 
imenovane rumene točke dotika. Pri opravljanju 
vzdrževalnih del za te elemente ne potrebujete 
nobenega orodja.

 MAZANJE

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali 
ga začnete servisirati, ga ustavite na ravni 
površini, izklopite in odstranite ključ.

  KRMILNA VERIGA

Krmilna veriga je nameščena neposredno nad 
sklop pogonskega kolesa. Preglejte za poškodbe 
in obrabo. Krmilno verigo podmažite vsakih 200 
delovnih ur.

  TEČAJI DVIŽNIH ROK KOŠA (SAMO NA 
STROJIH Z VISOKIM IZTRESOM)

Podmažite tečaje dvižnih rok koša vsakih 200 
delovnih ur.



45S16  9045353  (11-2020)

 VZDRŽEVANJE  

 HIDRAVLIKA (SAMO NA STROJIH Z 
VISOKIM IZTRESOM)

  Vsak dan preverite količino hidravlične 
tekočine pri delovni temperaturi. Nivo 
hidravlične tekočine mora biti med oznakama 
MIN in MAX na   hidravlični posodi. Koš mora 
biti spuščen, ko preverjate količino hidravlične 
tekočine.

POZOR! Ne prenapolnite posode za 
hidravlično tekočino in ne uporabljajte 
stroja s premajhno količino hidravlične 
tekočine v posodi. V nasprotnem primeru 
se lahko poškoduje hidravlični sistem 
stroja.

  Izpraznite tank za hidravlično tekočino in ga 
napolnite z novo prvorazredno hidravlično 
tekočino TennantTrue vsakih 2400 ur 
obratovanja.

  HIDRAVLIČNA TEKOČINA

TennantTrue prvorazredna 
hidravlična tekočina (podaljšana življenjska 

doba)
Rezervni 

del 
Številka

Kapaciteta Indeks viskoznosti 
ISO (VI)

1057707 3,8 l ISO 32 
VI 163 ali višji1057708 19 l

Če uporabljate svojo hidravlično tekočino, se 
prepričajte, da ustreza specifi kacijam Tennant 
za hidravlične tekočine. Neprimerne hidravlične 
tekočine lahko povzročijo prehitro odpoved 
hidravličnih delov.

POZOR! Hidravlični deli uporabljajo 
hidravlično tekočino sistema za notranje 
mazanje. Če prah ali druga nesnaga vstopi v 
hidravlični sistem, bo prišlo do okvar, hitre 
obrabe in poškodb.

  HIDRAVLIČNE CEVI

Preglejte obrabo in poškodbe hidravličnih cevi 
vsakih 800 ur dela.

ZA VARNOST: Ko vzdržujete stroj, si s 
kartonom pomagajte pri iskanju iztekajoče 
hidravlične tekočine pod tlakom.

Tekočina pod visokim tlakom, ki brizga iz zelo 
majhne luknjice, je skoraj nevidna in lahko 
povzroči hude poškodbe.

00002

Takoj se posvetujte z zdravnikom, če pride do 
poškodb zaradi brizgajoče hidravlične tekočine. 
Če takoj ne nudite pravilne zdravstvene nege, 
lahko pride do hude okužbe ali reakcije.

Stopite v stik z mehanikom ali nadzornikom, če 
odkrijete puščanje.
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 AKUMULATORJI

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali 
ga začnete servisirati, ga ustavite na ravni 
površini, izklopite in odstranite ključ.

  MOKRI IN ZAPRTI AKUMULATORJI S 
SVINČEVO KISLINO, KI NE POTREBUJEJO 
VZDRŽEVANJA

Življenjska doba akumulatorja je odvisna od 
pravilnega vzdrževanja. Če želite zagotoviti 
najdaljšo življenjsko dobo akumulatorja:

 – Akumulatorje lahko polnite samo enkrat 
dnevno in samo po vsaj 15-minutnem 
delovanju stroja.

 – akumulatorja ne puščajte delno 
izpraznjenega dlje časa;

 – akumulator polnite samo na dobro 
prezračevanem območju, da preprečite 
nabiranje plinov; Sklop akumulatorja polnite 
pri temperaturah med 0 °C in 27 °C.

 – Počakajte, da polnilnik do konca napolni 
akumulator, preden znova uporabite stroj.

 – Vzdržujte ustrezne nivoje elektrolita v mokrih 
akumulatorjih s tedenskim preverjanjem 
nivojev v celicah akumulatorjev.

OPOMBA: Če je stroj opremljen s sistemom za 
samodejno dolivanje vode v akumulator, pojdite 
na navodila za SISTEM ZA SAMODEJNO 
DOLIVANJE VODE V AKUMULATOR SMART-
FILL.

  PREVERJANJE NIVOJA ELEKTROLITA

Mokri akumulator/akumulator s svinčeno kislino 
zahteva rutinsko vzdrževanje, kot je opisano 
spodaj. Tedensko preverjajte nivo elektrolita v 
akumulatorju.

OPOMBA: Ne preverjate nivoja elektrolita, če je 
stroj opremljen z vodnim sistemom akumulatorja. 
Nadaljujte na SISTEM ZA DOLIVANJE VODE V 
AKUMULATOR (IZBIRNO).

08247

ZA VARNOST: Pri servisiranju stroja se ne 
smete z nobenim kovinskim predmetom 
dotakniti akumulatorjev. Izogibajte se stiku s 
kislino iz akumulatorja.

Gladina elektrolita akumulatorja mora pred 
polnjenjem segati za malenkost nad plošče 
akumulatorja. Če tekočine ni dovolj, dolijte 
destilirano vodo. NE PRENAPOLNITE GA. 
Elektrolit se med polnjenjem razširi, kar lahko 
privede do razlitja. Po polnjenju lahko dolijete 
destilirano vodo do višine približno 3 mm 
(0,12 in) pod cevmi za ogled.

Before Charging After Charging

OPOMBA: Poskrbite, da bodo med polnjenjem 
pokrovi akumulatorja nameščeni. Po polnjenju 
akumulatorjev bo morda mogoče zaznati vonj po 
žveplu. To je običajno.
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  AKUMULATORJI BREZ VZDRŽEVANJA

Akumulatorji brez vzdrževanja ne zahtevajo 
dolivanja vode. Še vedno pa jih je treba čistiti 
in na njih izvajati drugo redno vzdrževanje.

  PREVERJANJE PRIKLJUČKOV/ČIŠČENJE

Po vsakih 200 urah dela preverite, ali so 
povezave akumulatorjev razrahljane, in očistite 
površino akumulatorjev, vključno s poli in 
sponami kablov, z močno mešanico sode 
bikarbone in vode. Zamenjajte obrabljene 
ali poškodovane žice. Med čiščenjem 
akumulatorjev ne odstranjujte pokrovov.
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    POLNJENJE AKUMULATORJEV

POMEMBNO: Pred polnjenjem preverite, ali 
so nastavitve stroja in polnilnika pravilne za 
vašo vrsto akumulatorja.

OPOMBA: Nastavite polnilnik na ustrezno 
vrednost za vaše akumulatorje, da preprečite 
poškodbe akumulatorjev ali skrajšanje življenjske 
dobe akumulatorja.

OPOMBA: Standardnih akumulatorjev ne 
smete polniti priložnostno, saj se s tem skrajša 
življenjska doba akumulatorja.

1. Stroj parkirajte na ploski, suhi površini in v 
dobro prezračenem prostoru.

2. Ključ za vžig obrnite v položaj  IZKLOP 
(OFF).

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali 
ga začnete servisirati, ga ustavite na ravni 
površini, izklopite in odstranite ključ.

3. Dvignite pokrov prostora za baterije in 
aktivirajte podporo.

OPOMBA: Pred polnjenjem se prepričajte, da 
ima akumulator pravilen nivo elektrolita. Glej 
PREVERJANJE NIVOJA ELEKTROLITA.

4. Stroji z zunanjimi polnilniki: Priključek 
polnilnika vključite v zunanji priključek za 
polnjenje akumulatorja stroja.

5. Izmenični napajalni kabel polnilnika priključite 
v pravilno ozemljeno električno vtičnico.

6. Polnilnik samodejno začne polniti in se 
izklopi, ko je polnjenje končano. Najdaljši 
cikel polnjenja lahko traja 6−12 ur, odvisno 
od vrste akumulatorja.

Polnilnik akumulatorja, vgrajen v stroj: 
Med ciklom polnjenja se lučke indikatorja 
izpraznjenosti akumulatorja zaporedoma 
prižigajo naprej in nazaj. Ko vseh pet lučk 
utripne dvakrat, je cikel polnjenja končan.

ZA VARNOST: Med delovanjem zunanjega 
polnilnika ne odklopite kabla polnilnika za 
enosmerno napajanje iz vtičnice stroja. 
Lahko pride do iskrenja. Če morate prekiniti 
polnilnik med polnjenjem, najprej izklopite 
napajalni kabel za napajanje izmeničnim 
tokom iz stenske vtičnice.

7. Stroji z zunanjimi polnilniki: Ko se 
akumulatorji do konca napolnijo, izmenični 
napajalni kabel odklopite iz vtičnice in nato 
odklopite kabel polnilnika iz konektorja stroja 
za zunanji polnilnik akumulatorja.

OPOMBA: Pri modelih, opremljenih z zunanjim 
polnilnikom, vedno najprej izklopite izmenični 
napajalni kabel polnilnika, nato pa izklopite kabel 
iz vtičnice v stroju.

Stroji z vgrajenimi polnilniki: Ko se 
akumulatorji do konca napolnijo, izmenični 
napajalni kabel odklopite iz vtičnice in kabel 
navijte na kljuko za shranjevanje na pokrovu 
prostora akumulatorja.
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  NASTAVITVE VGRAJENEGA 
IN ZUNANJEGA POLNILNIKA 
AKUMULATORJA

OPOMBA: Spodnja navodila so namenjena 
za model RC-900-U36 polnilnika Delta-Q, 
dobavljenega s strani družbe Tennant.

OPOMBA: Za spreminjanje nastavitev 
vdelanega polnilnika potrebujete diagnostično-
servisno orodje Tennant.

1. Če želite prikazati trenutno nastavitev 
profi la, pritisnite in sprostite gumb za 
izbiro profi la polnjenja. Nastavitev profi la 
je označena s številom zaporednih zelenih 
utripov po začetnih dveh utripih. Ta koda se 
ponovi dvakrat.

npr. Nastavitev profi la 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Utripa: rdeče-rdeče-zeleno-zeleno-zeleno)

npr. Nastavitev profi la 4-3: ☼☼☼☼☼☼ ║ 
☼☼☼
(Utripa: rdeče-rdeče, zeleno-zeleno-zeleno 
– zeleno – premor – zeleno-zeleno-zeleno)

2. Če želite vstopiti v način izbire 
akumulatorja za izbiro nove nastavitve 
profi la, pritisnite gumb za izbiro profi la 
polnjenja in ga držite pet sekund. Hitri rdeči 
utripi bodo potrdili vstop v izbrani način.

3. Indikator bo nato prikazal trenutno 
nastavitev profi la. To se ponovi štirikrat.

Npr. Nastavitev profi la 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Utripa: rdeče–rdeče-rumeno-rumeno-
rumeno)

4. Če želite spremeniti nastavitev profi la, 
pritisnite gumb za izbiro profi la polnjenja, 
medtem ko se trenutna nastavitev ponavlja 
štirikrat. Še naprej pritiskajte gumb, dokler 
želena nastavitev profi la ne utripa.

Profi l
Nas-

tavitev Opis akumulatorja
3 Mokri, Trojan 180–240 Ah
7 Mokri, Trojan 270–360 Ah

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

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

5. Če želite shraniti novo nastavitev, pritisnite 
gumb za sedem sekund, dokler nova 
nastavitev ni prikazana z zelenimi utripi. 
Nova nastavitev se bo ponovila dvakrat z 
dvema rdečima utripoma med ponovitvama.

6. Ponovite 1. korak, da potrdite novo 
nastavitev polnilnika akumulatorja.
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   SISTEM ZA ROČNO DOLIVANJE VODE V 
AKUMULATOR

Spodnja navodila so namenjena strojem, 
opremljenim z izbirno ročno črpalko za 
pretakanje tekočine v sistemu za ročno dolivanje 
destilirane vode v akumulator.

Opcijski sistem za ročno dolivanje vode v 
akumulator zagotavlja varno in preprosto 
vzdrževanje ravni elektrolita v akumulatorjih. 
Izdelan je samo za akumulatorje tipa Wet BFS 
TAB.

ZA VARNOST: Kadar servisirate stroj, 
obvezno nosite predpisano osebno varovalno 
opremo. Izogibajte se stiku s kislino iz 
akumulatorja.

Pred uporabo sistema za dolivanje destilirane 
vode v akumulator preverite, ali so cevi in 
priključki poškodovani ali obrabljeni.

1. Pred sistema za dolivanje vode v akumulator 
popolnoma napolnite akumulatorje. Vode ne 
dolivajte v akumulatorje pred polnjenjem, ker 
se med polnjenjem raven elektrolita dviguje 
in lahko pride do razlitja.

2. Ko napolnite akumulatorje, preverite raven 
elektrolita na indikatorjih, ki so nameščeni na 
pokrovih akumulatorjev. Če je indikator nivoja 
črn, dodajte vodo, kot je opisano v naslednjih 
navodilih. Če so indikatorji nivoja beli, je nivo 
elektrolita pravilen in voda ni potrebna.

3. Poiščite spojnik gibljive cevi za dolivanje 
vode v akumulator, ki je nameščen znotraj 
prostora za akumulator. Odstranite pokrov za 
prah in priključite cev ročne črpalke.

4. Potopite drugi konec gibljive cevi ročne 
črpalke v plastenko z destilirano vodo.

5. Stiskajte bučko na cevi ročne črpalke, dokler 
ni trdna. Indikatorji nivoja se bodo obarvali 
belo, ko je polna.

6. Po dodajanju vode znova namestite pokrov 
za prah na polnilno cev akumulatorja in 
shranite cev ročne črpalke v notranjost 
prostora za akumulator za prihodnjo 
uporabo.
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     VENTIL ZA PRAZNJENJE PROSTORA ZA 
AKUMULATORJE

Izpustite tekočino iz prostora za akumulatorje 
z ventilom za praznjenje prostora za 
akumulatorje. Enkrat tedensko preverite, ali 
je v prostoru za akumulator prisotna tekočina, 
in morebitno prisotno tekočino izpustite iz 
prostora za akumulator.

ZA VARNOST: Pri servisiranju stroja vedno 
upoštevajte lokalne varnostne napotke 
za odstranjevanje tekočine iz prostora za 
akumulatorje.

1. Stroj namestite na območju, kjer je mogoče 
varno izprazniti prostor za akumulatorje, 
izklopite stroj in odstranite ključ.

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali 
ga začnete servisirati, ga ustavite na ravni 
površini, izklopite in odstranite ključ.

1. Sprostite pokrov za dostop do prostora 
glavne krtače za pometanje in ga odprite, 
da si zagotovite dostop do ventila za 
praznjenje prostora za akumulator v 
prostoru glavne krtače za pometanje.

2. Odprite ventil za praznjenje prostora za 
akumulatorje in pustite, da tekočina izteče 
iz prostora za akumulator.

ZA VARNOST: Kadar servisirate stroj, 
obvezno nosite predpisano osebno 
varovalno opremo. Izogibajte se stiku s 
kislino iz akumulatorja.

3. Zaprite ventil za praznjenje prostora za 
akumulatorje, potem ko vsa tekočina izteče 
iz prostora za akumulatorje.
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 INŠTALACIJSKI ODKLOPNIKI, VAROVALKE 
IN RELEJI

  ODKLOPNIKI

Inštalacijski odklopniki so ponastavljive zaščitne 
naprave električnih vezij, ki so zasnovane tako, 
da izklopijo tok, če se vezje preobremeni. Ko 
se inštalacijski odklopnik sproži, ga ponastavite 
ročno s pritiskom na gumb za ponastavitev, ko 
se odklopnik ohladi.

Inštalacijski odklopniki od 1 do 11 se nahajajo v 
električni omarici pod sedežem upravljavca. Za 
dostop do inštalacijskih odklopnikov odstranite 
pokrov električne omarice.

Inštalacijski odklopniki 12 do 19 se nahajajo za 
ploščo za dostop do zaščite krmilnika.

Če je preobremenitev, zaradi katere se je sprožil 
odklopniki, še vedno prisotna, bo odklopnik ostal 
sprožen, dokler ne odpravite napake.

Tabela kaže inštalacijske odklopnike ter 
električne dele, ki jih ščitijo.

Odk-
lopnik

Na-
zivno 
napa-
janje

Zaščiteno vezje

CB1 40 A Glavna nadzorna plošča
CB2 40 A Glavni motor za pometanje
CB3 30 A Motor ventilatorja sesalca
CB4 30 A Motor sesalnega ventilatorja 

HEPA
CB5 15 A Stresalnik fi ltra
CB6 2,5 A Uporabniški vmesnik/vžig
CB7 2,5 A Ključavnica vžiga
CB8 2,5 A Stikalo za prednje luči/zadnje 

luči/utripajoče luči (izbirno)
CB9 25 A Motor ventilatorja sesalne palice

CB10 2,5 A Smart-Fill ABW (samodejno 
dolivanje vode v akumulator) 
(izbirno)

CB11 - Se ne uporablja
CB12 15 A Motor leve krtače
CB13 15 A Motor desne krtače
CB14 2,5 A Izbrani sprednja in zadnja hupa
CB15 2,5 A Stikalo sesalne palice (izbirno)
CB16 2,5 A Modre luči (izbirno)
CB17 - Se ne uporablja
CB18 - Se ne uporablja
CB19 - Se ne uporablja
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  VAROVALKE

Varovalke so enkratne zaščitne naprave, 
ki so zasnovane tako, da ustavijo tok, če 
se preobremeni vezje. Nikoli ne uporabite 
močnejših varovalk, kot je predpisano.

Varovalke se nahajajo v nadzorni škatli 
za ploščo z odklopniki ali znotraj stroja na 
napeljavi in kablih.

Varovalka Na-
zivno 
napa-
janje

Zaščiteno vezje

Varoval-
ka-1

80 A Pogonski sistem

  RELEJI

Releji so električna stikala, ki se odpirajo in 
zapirajo pod nadzorom drugega električnega 
vezja. Releji lahko nadzirajo izhodno vezje 
višje napetosti kot vhodno vezje. Rele 
glavnega kontaktorja (M1) je nameščen v 
električni omarici za sedežem uporabnika. Rele 
za premostitev polnilnika (M2) je nameščen za 
ploščo z inštalacijskimi odklopniki v električni 
omarici za sedežem uporabnika. Rele za 
sesalno palico (M3) je nameščen v prostoru za 
sesalno palico.

Glejte tabelo spodaj za releje in nadzorovana 
vezja.

Rele Nazivno napa-
janje

Krmiljeno vezje

M1 36 V DC, 200 A Glavni kontaktor
M2 36 V DC, 25 A Premostitev polnilnika
M3 36 V DC, 25 A Sesalna palica (iz-

birno)

  ELEKTRIČNI MOTORJI

Preglejte ogljene ščetke na različnih električnih 
motorjih. Spodnja tabela prikazuje časovne 
intervale za pregled oglenih ščetk.

Pregled oglenih ščetk Ure de-
lovanja

Motor ventilatorja sesalca 1750
Motor sesalnega ventilatorja HEPA 
(izbirno)

500

Motor ventilatorja sesalne palice 
(izbirno)

500
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 FILTRIRNI SISTEM HEPA (VISOKO ZMOGLJIV 
USTAVLJALEC DELCEV)(IZBIRNO)

Filtrirni sistem HEPA (visoko zmogljiv ustavljalec 
delcev) je sistem za suho pometanje, ki vključuje 
sistem za nadzor suhega prahu in fi ltra HEPA. 
Filtri, obloge in tesnila na vseh zadevnih 
območjih so bistveni za učinkovito delovanje 
sistema HEPA.

Izbirni fi ltrirni sistem HEPA pomaga pri čiščenju v 
okoljih s fi nim prahom.

OPOMBA: Med čiščenjem ali izvajanjem 
kakršnih koli vzdrževalnih del na fi ltrirnih sistemih 
HEPA upoštevajte predpise podjetja ali lokalne 
predpise glede varnostnih zahtev.

 KOŠ

Koš preglejte in očistite enkrat dnevno.

  ČIŠČENJE KOŠA ZA NIZEK IZTRES

1. Obrnite ključ za vžig v položaj IZKLOP 
(OFF).

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali 
ga začnete servisirati, ga ustavite na ravni 
površini, izklopite in odstranite ključ.

2. Koš snemite s stroja. Za navodila glede 
odstranjevanja koša s stroja glejte 
PRAZNJENJE KOŠA (STROJI Z NIZKIM 
IZMETOM).

3. Iz koša odstranite vse morebitne smeti.

4. Stroji s sistemi HEPA: Koš očistite s cevjo za 
zalivanje.

5. Samo za stroje z izbirnimi snemljivimi 
posodami koša: Posodi dvignite iz koša in ju 
izperite. Posodi ponovno namestite v koš.

6. Koš ponovno namestite v stroj.

7. Pred ponovno uporabo stroja počakajte, da 
se koš posuši.

  ČIŠČENJE KOŠA ZA VISOK IZTRES

1. Vklopite stroj, dvignite koš, da zasvetijo lučke 
stikala za izteg koša, popolnoma iztegnite 
koš in izklopite stroj.

2. Iz koša odstranite vse morebitne smeti.

3. Stroji s sistemi HEPA: Koš očistite s cevjo za 
zalivanje.

4. Vklopite stroj, potegnite koš navznoter, ga 
spustite v stroj in stroj izključite.

5. Pred ponovno uporabo stroja počakajte, da 
se koš posuši.
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 PRAŠNI FILTER V KOŠU

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali 
ga začnete servisirati, ga ustavite na ravni 
površini, izklopite in odstranite ključ.

ODSTRANJEVANJE ALI MENJAVA 
PRAŠNEGA FILTRA V KOŠU

Potresite fi lter za prah po koncu vsake izmene 
in preden odstranite fi lter iz stroja. Preglejte in 
zamenjajte fi lter na vsakih 100 ur delovanja. 
Zamenjajte poškodovane fi ltre za prah.

OPOMBA: Če delate v zelo prašnih pogojih, 
očistite fi lter pogosteje.

1. Zrahljajte vsako držalo prostora za fi lter, ki se 
nahaja na obeh straneh prostora za fi lter.

2. Dvignite prostor za fi lter v košu, dokler 
podporni roki ne fi ksirata prostora za fi lter v 
košu v odprtem položaju.

OPOMBA: Zagotovite, da je podporna roka v 
celoti aktivirana, preden odstranite fi lter iz stroja.

3. Filter odstranite iz prostora za fi lter v košu.

4. Očistite ali zavrzite fi lter za prah. Glejte 
ČIŠČENJE FILTRA ZA PRAH.

5. Samo stroji z možnostjo fi ltra vlaken 
FiberShield: Filter vlaken odstranite iz 
prostora za fi lter v košu ter z njega očistite 
prah in smeti. Filter vlaken znova namestite.

6. Znova namestite fi lter za prah.

7. Onemogočite podporni roki prostora za fi lter 
v košu, spustite prostor za fi lter v košu in ga 
fi ksirajte v zaprtem položaju.
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 ČIŠČENJE PRAŠNEGA FILTRA V KOŠU 
(SAMO ZA STROJE S STANDARDNIM 
FILTRIRNIM SISTEMOM)

  Za čiščenje prašnega fi ltra uporabite eno od teh 
metod:

TRESENJE – Pritisnite stikalo za stresalnik fi ltra.

TRKANJE – Nežno trkajte fi lter ob plosko 
površino. Ne poškodujte robov fi ltra. Filter 
se ne bo dobro zatesnil, če so robovi fi ltra 
poškodovani.

ZRAK – Vedno nosite zaščito za oči, ko 
uporabljate stisnjen zrak. Vpihujte zrak skozi 
sredino fi ltra ven proti zunanjosti. Nikoli ne 
uporabite tlaka zraka več kot 550 kPa (80 psi), 
šoba pa mora biti velika vsaj 3 mm in nikoli bližje 
kot 50 mm od fi ltra.

  ČIŠČENJE PRAŠNEGA FILTRA V KOŠU 
(SAMO ZA STROJE S FILTRIRNIM SISTEMOM 
HEPA)

OPOMBA: Filtra HEPA ne čistite, ko se zamaši 
z delci. Filtra HEPA ni mogoče očistiti, zato ga je 
treba v primeru poškodb ali zamašitve zamenjati. 
Spodaj navedene načine čiščenja je mogoče 
uporabljati samo za čiščenje prašnega fi ltra v 
košu.

Za čiščenje fi ltra za prah uporabite eno od teh 
metod:

TRESENJE – Pritisnite stikalo za stresalnik fi ltra.

TRKANJE – Nežno trkajte fi lter ob plosko 
površino. Ne poškodujte robov fi ltra. Filter 
se ne bo dobro zatesnil, če so robovi fi ltra 
poškodovani.

HEPA

Prašnega fi ltra ne čistite z zrakom.

HEPA
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Na 100 ur delovanja se prepričajte, da tesnila 
prašnega fi ltra ustrezno tesnijo in da niso 
poškodovana. Če se na površini tesnila kopiči 
prah, to pomeni, da ta prehaja skozi prašni 
fi lter, kar bistveno skrajša življenjsko dobo 
fi ltra.

HEPA

  PRILAGAJANJE ZAPAHOV POKROVA 
FILTRA V KOŠU

V primeru slabega sesanja prilagodite dolžino 
zapaha pokrova fi ltra. 

1. Odstranite prašni fi lter iz stroja.

2. Znova preglejte dolžino zapaha. Zapah 
bi moral začeti napenjati nosilec zapaha 
med približno 0 in 45 stopinjami glede na 
vodoravno površino.

3. Kljuko zapaha pustite na držalu zapaha in 
obrnite protimatico, da skrajšate dolžino 
zapaha.

PREGLED/ČIŠČENJE PERMA-FILTRA

Preglejte in zamenjajte perma-fi lter vsakih 100 ur 
delovanja. 

  TERMOSTATSKI NADZOR THERMO-
SENTRY™

Termo čuvaj v košu zaznava temperaturo zraka, 
ki piha iz koša. Če v košu zagori, termo čuvaj 
ustavi ventilator sesalnika in pretok zraka. Ob 
aktiviranju termostatskega nadzora Thermo-
Sentry se zasliši zvočni alarm. Termo čuvaj se 
samodejno ponastavi, ko se ohladi.
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  ZAMENJAVA FILTRA HEPA

Filter HEPA zamenjajte, ko zasveti lučka fi ltra 
HEPA. Ko lučka sveti, sistem preverite glede 
zamaškov, ki bi lahko ovirali pretok skozi fi lter 
HEPA.

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali 
ga začnete servisirati, ga ustavite na ravni 
površini, izklopite in odstranite ključ.

1. Odstranite pritrdila, ki fi ksirajo sklop pladnja 
fi ltra HEPA na koš.

2. Sklop pladnja fi ltra HEPA snemite s koša.

3. Odstranite pritrdila, ki fi ksirajo fi lter HEPA na 
pladenj fi ltra HEPA in fi lter HEPA odstranite s 
pladnja.

OPOMBA: Novega fi ltrirnega medija HEPA  ne 
prijemajte ali poškodujte pri nameščanju fi ltra 
HEPA na pladenj fi ltra HEPA.

4. Novi fi lter HEPA obrnite tako, da bo nalepka 
na vrhu pladnja HEPA in da bosta puščici na 
nalepki kazali v smeri pretoka zraka.
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5. Filter HEPA potisnite v pladenj fi ltra HEPA. 

Prepričajte se, da je rob fi ltra HEPA varno 
fi ksiran pod držalom fi ltra.

6. Znova namestite in privijte pritrdila, da 
fi ksirate drugi konec fi ltra HEPA na pladenj 
fi ltra HEPA.

7. Preglejte, ali je tesnilo pladnja sesalnega 
ventilatorja s sistemom HEPA poškodovano 
in ali vsebuje znake uhajanja (čezmerno 
kopičenje prahu na površinah tesnila). 
Menjajte tesnilo, če je to poškodovano, ali če 
pušča.

8. Sklop pladnja fi ltra HEPA znova namestite na 
stroj.
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 GLAVNA KRTAČA ZA POMETANJE

Vsak dan preverite obrabo krtače. Spustite 
krtačo in opazujte   mesto obrabe krtače na ročici 
za prosti tek na glavni krtači za pometanje. Če 
je to mesto na dnu oznake za obrabo krtače (na 
mestu je viden rdeči del oznake), zamenjajte 
glavno krtačo za pometanje.

Preglejte, ali je krtača poškodovana. Odstranite 
vrvice ali žice, ki so se ovile okrog glavne krtače, 
pesta pogona glavne krtače ali pesta za prosti 
tek.

Za najdaljšo življenjsko dobo krtače in 
najučinkovitejše pometanje obrnite krtačo naprej-
nazaj vsakih 50 ur delovanja. Glejte MENJAVA 
ALI OBRAČANJE GLAVNE KRTAČE.

Krtače zamenjajte, ko ne omogočajo več 
učinkovitega čiščenja, ali ko zasveti ikona 
za obrabljeno krtačo, ki opozarja, da je treba 
menjati krtačo.

   MENJAVA GLAVNE KRTAČE ZA POMETANJE

1. Dvignite glavno krtačo za pometanje in stroj 
izključite.

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali 
ga začnete servisirati, ga ustavite na ravni 
površini, izklopite in odstranite ključ.

2. Sprostite pokrov za dostop do glavne krtače 
za pometanje in ga odprite.

3. Odstranite gumbe, ki sklop ročice za prosti 
tek fi ksirajo na sklop glavne krtače za 
pometanje.
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4. Sklop ročice za prosti tek odstranite s 

sklopa glavne krtače za pometanje.

5. Izvlecite krtačo iz prostora za glavno krtačo 
za pometanje.

6. Položite novo ali obrnjeno (z enega konca 
na drugega) glavno krtačo na tla poleg 
prostora glavne krtače za pometanje.

7. Novo krtačo potisnite na vtič pogona. 
Obračajte krtačo, dokler se ne zatakne v 
vtič pogona in jo potisnite čisto na vtič.

8. Sklop ročice za prosti tek znova namestite 
na sklop glavne krtače za pometanje. Pri 
nameščanju sklopa ročice za prosti tek na 
sklop glavne krtače za pometanje pazite, 
da ročica za prosti tek ostane nad oblogo 
prostora za krtačo.

9. Znova namestite pritrdila, da ročico za 
prosti tek fi ksirate na sklop glavne krtače za 
pometanje. Z roko privijte pritrdila.

10. Zaprite in fi ksirajte pokrov za dostop do 
prostora glavne krtače za pometanje.
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   PREVERJANJE SLEDI GLAVNE KRTAČE

1. Na gladek in raven del tal nanesite kredo ali 
podobno snov.

OPOMBA: Če nimate krede ali podobne snovi, 
pustite, da se krtača dve minuti vrti na tleh. Na 
tleh bo ostala sled loščila.

2. Obrnite ključ za vžig v položaj ON (VKLOP).

3. Glavno krtačo namestite na območje, 
zarisano s kredo.

4. Pritisnite in za 5 sekund pridržite gumb 
1-Step. Stroj preklopi v način preverjanja 
sledi glavne krtače. LED-indikator bo utripal, 
dokler bo v teku preverjanje sledi krtače.

OPOMBA: Zaporedje preverjanja sledi se 
prekine, če kadar koli med zaporedjem 
preverjanja sledi krtače pritisnete gumb 1-Step.

5. Motor glavne krtače se vklopi in sprožilnik se 
delno spusti, da preveri delovni tok motorja. 
Glavna krtača se nato še naprej spušča, 
dokler motor ne doseže izbranega ciljnega 
toka pri sili spusta ali dokler sprožilnik ni do 
konca iztegnjen.

OPOMBA: Če je nadzorovani tok glavne 
krtače/izbrane(-ih) stranske(-ih) krtač(-e) zunaj 
ustreznega obsega, se zaporedje preverjanja 
sledi krtače prekine in prikaže se napaka sistema 
glavne krtače za pometanje.

6. Preverjanje sledi se izvaja približno 10 
sekund, potem pa se glavna krtača dvigne, 
njen motor pa se izklopi. LED-indikator 
gumba 1-Step preneha utripati, ko je 
preverjanje sledi krtače končano.

7. Stroj odpeljite stran z območja testiranja.

8. Poglejte širino sledi krtačenja. Pravilna širina 
sledi krtačenja je 50 do 89 mm
.

Šiljenje krtač je nastavljeno v tovarni in ga ni 
potrebno nastavljati, razen če ste zamenjali 
dele sistema krtač.

00582

Če je glavna krtača ošiljena za več kot 15 
mm na enem koncu, prilagodite šiljenje. 
Glejte PRILAGAJANJE SLEDI GLAVNE 
KRTAČE:

00601
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   PRILAGAJANJE SLEDI GLAVNE KRTAČE 
ZA POMETANJE:

1. Razrahljajte namestitvene pripomočke 
ogrodja ležaja gredi krtače in gumb ročice 
za prosti tek.

2. Obrnite ključ za vžig v položaj ON 
(VKLOP).

3. Glavno krtačo namestite na območje, 
zarisano s kredo.

4. Pritisnite in za 5 sekund pridržite gumb 
1-Step. Stroj preklopi v način preverjanja 
sledi glavne krtače. LED-indikator bo 
utripal, dokler bo v teku preverjanje sledi 
krtače.

OPOMBA: Zaporedje preverjanja sledi se 
prekine, če kadar koli med zaporedjem 
preverjanja sledi krtače pritisnete gumb 1-Step.

5. Motor glavne krtače se vklopi in sprožilnik se 
delno spusti, da preveri delovni tok motorja. 
Glavna krtača se nato še naprej spušča, 
dokler motor ne doseže izbranega ciljnega 
toka pri sili spusta ali dokler sprožilnik ni do 
konca iztegnjen.

6. Preverjanje sledi se izvaja približno 10 
sekund, potem pa se glavna krtača dvigne, 
njen motor pa se izklopi. Preden se krtača 
dvigne, ključ za vžig obrnite v položaj 
IZKLOP (OFF).

7. Privijte namestitvene pripomočke ogrodja 
ležaja gredi krtače in gumb ročice za prosti 
tek.

8. Znova preverite sledi glavne krtače. Glejte 
PREVERJANJE SLEDI GLAVNE KRTAČE. 
Po potrebi prilagodite šiljenje glavne krtače.
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 STRANSKA(-I) KRTAČA(-I)

Preglejte stransko(-e) krtačo(-e), če je/so 
obrabljena(-e) ali poškodovana(-e), vsak dan. 
Iz stranskih krtač ali sklopov pogonov stranskih 
krtač odstranite zapletene vrvice ali žico.

  MENJAVA STRANSKE(-IH) KRTAČ(-E)

Zamenjajte krtače, ko ne čistijo več učinkovito.

1. Dvignite stransko(-i) krtačo(-i) in stroj 
izključite.

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali 
ga začnete servisirati, ga ustavite na ravni 
površini, izklopite in odstranite ključ.

2. Sezite v središče krtače in potegnite 
razcepko, ki drži krtačo in zadržalno 
podložko na pestu.

3. Odstranite stransko krtačo in zadržalno 
podložko izpod sklopa stranske krtače.

4. Pod sestav stranske krtače postavite 
novo stransko krtačo in poravnajte kanal 
na zadržalni podložki z razcepko v pestu 
stranske krtače.

5. Dvignite stransko krtačo, zadržalno podložko 
in zadržalno objemko na pesto stranske 
krtače in ponovno vstavite razcepko v pesto.
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  PREVERJANJE SLEDI KRTAČENJA 
STRANSKE(-IH) KRTAČ(-E)

Preverite sled stranske krtače vsakih 50 ur 
delovanja ali ob vsaki menjavi krtač(-e). 

1. Obrnite ključ za vžig v položaj ON 
(VKLOP).

2. Pritisnite gumb(-a) stranske(-ih) krtač(-e), 
da aktivirate stransko(-i) krtačo(-i).

3. Pritisnite in za 5 sekund pridržite gumb 
1-Step. LED-indikator začne utripati in 
utripa, vse dokler ni preverjanje sledi krtače 
dokončano.

OPOMBA: Zaporedje preverjanja sledi se 
prekine, če kadar koli med zaporedjem 
preverjanja sledi krtače pritisnete gumb 1-Step.

4. Motor(-ja) stranske(-ih) krtač(-e) se vklopi(-
ta) in sprožilnika se delno spustita, da 
preverita delovni tok motorja.

OPOMBA: Če je nadzorovani tok motorja(-ev) 
(-ih) stranske(-ih) krtač(-e) zunaj ustreznega 
obsega, se zaporedje preverjanja sledi krtače 
prekine in prikaže se napaka sistema stranske 
krtače za pometanje.

5. Stranka(-i) krtača(-i) se bo(-sta) še naprej 
spuščali, dokler sprožilnik(-a) ni(-sta) do 
konca iztegnjena.

6. Poglejte sledi stranske(-ih) krtač(-e).

Ko se krtača premika, bi se morale ščetine 
desne stranske krtače dotikati tal v položaju, 
ki ustreza položaju urinih kazalcev ob 10 
h in 3 h, ščetine leve stranske krtače pa bi 
se morale dotikati tal v položaju, ki ustreza 
položaju urinih kazalcev ob 9 h in 2 h.

350327

7. Po potrebi prilagodite sled(-i) stranske(-ih) 
krtač(-e). Glejte PRILAGAJANJE SLEDI 
STRANSKE(-IH) KRTAČ(-E).

.
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  PRILAGAJANJE SLEDI STRANSKE(-IH) 
KRTAČ(-E)

Sledi stranske(-ih) krtač(-e) je treba prilagoditi 
ob vsaki menjavi stranke(-ih) krtač(-e) ali kadar 
preverjanje sledi kaže, da je treba prilagoditi 
sledi krtačenja.

1. Dvignite stransko(-i) krtačo(-i) in stroj 
izključite.

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali 
ga začnete servisirati, ga ustavite na ravni 
površini, izklopite in odstranite ključ.

2. Vrhnji gumb obrnite za polovico obrata.

3. Spodnji gumb obrnite v nasprotni smeri 
urnega kazalca, da povečate obseg 
krtačenja.

Spodnji gumb obrnite v smeri urnega 
kazalca, da zmanjšate obseg krtačenja.

4. Privijte zgornji gumb, da fi ksirate prilagoditev 
sledi stranske krtače.

5. Znova preverite sledi stranske krtače. Glejte 
PREVERJANJE SLEDI STRANSKE(-IH) 
KRTAČ(-E). Po potrebi prilagodite sledi 
stranskih krtač.
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 OBLOGE IN TESNILA

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali 
ga začnete servisirati, ga ustavite na ravni 
površini, izklopite in odstranite ključ.

   OBLOGA ZA ZAJEM VEČJIH KOSOV SMETI

Oblogo za zajem večjih kosov smeti lahko 
dvignete ali spustite s stopalko za zajem večjih 
kosov smeti, kar omogoča, da pometete večje 
kose smeti v koš.

Preverite obloge za poškodbe in obrabo vsakih 
100 ur dela. Preverite dolžino obloge po vsakih 
100 urah delovanja. Obloga mora biti dovolj 
dolga, da je v rahlem stiku s tlemi, vendar ne 
predolga, da se ne ujame v glavno krtačo.

Za menjavo obloge za zajem večjih kosov 
smeti:

1. Sprostite pokrov za dostop do prostora 
glavne krtače za pometanje in ga odprite, 
da si zagotovite dostop do prostora glavne 
krtače za pometanje.

2. Odstranite razcepko/u-zaponko, ki oblogo 
za zajem večjih kosov smeti fi ksira na 
glavo za pometanje.

3. Oblogo za zajem večjih kosov povlecite z 
glave za pometanje.

4. Na glavo za pometanje namestite novo 
oblogo za zajem večjih kosov smeti.

5. Znova namestite razcepko/u-zaponko, da 
oblogo za zajem večjih kosov smeti fi ksirate 
na glavo za pometanje.

     STRANSKE OBLOGE

Stranske obloge se nahajajo na obeh straneh 
stroja, pred prostorom za glavno krtačo. 
Stranske obloge morajo biti v rahlem stiku z 
ravnimi tlemi.

Preglejte, če so obloge poškodovane ali 
obrabljene in če potrebujejo nastavljanje, vsak 
dan.
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   STRANSKE OBLOGE ZA PONOVNO 
KROŽENJE

Stranske obloge za ponovno kroženje se 
nahajajo na obeh straneh prostora glavne krtače. 
Stranske obloge za ponovno kroženje morajo biti 
v rahlem stiku z ravnimi tlemi.

Preglejte, če so obloge poškodovane ali 
obrabljene in če potrebujejo nastavljanje, vsak 
dan.

   ZADNJA OBLOGA

Zadnja obloga se nahaja zadaj na dnu prostora 
glavne krtače. Navpična obloga mora biti v 
rahlem stiku z ravnimi tlemi.

Vsak dan preglejte, če je obloga poškodovana ali 
obrabljena, in če je potrebna nastavitev.

   ZADNJA OBLOGA ZA PONOVNO KROŽENJE

Zadnja obloga za ponovno kroženje je na dnu 
prostora glavne krtače, tik za glavno krtačo za 
pometanje. Obloga za ponovno kroženje ne sme 
biti v stiku z glavno krtačo za pometanje med 
njenim delovanjem.

Vsak dan preglejte, če je obloga poškodovana 
ali obrabljena, in če je potrebna nastavitev.

   OBLOGE STRANSKE KRTAČE ZA NADZOR 
PRAHU (NEOBVEZNE)

Enojna obloga stranske krtače za nadzor prahu 
in dvojna obloga stranske krtače za nadzor 
prahu se ovijeta okoli celotnega sklopa stranske 
krtače na strojih, ki so opremljeni z enojno 
stransko krtačo, in okoli obeh sklopov stranske 
krtače na strojih, ki so opremljeni z dvojno 
stransko krtačo. Stranske obloge morajo biti v 
rahlem stiku z ravnimi tlemi.

Vsak dan preglejte, ali so obloge obrabljene in 
poškodovane.
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   TESNILA KOŠA

Tesnila koša se nahajajo ob robovih odprtine 
med glavno krtačo in košem. Koš je naslonjen 
na tesnila, ko je zaprt.

Preverite tesnila za poškodbe in obrabo vsakih 
100 ur dela.

Stroji z visokim iztresom:

OPOZORILO: Dvignjen koš lahko 
pade. Uporabite palico za podporo 
koša.

   TESNILO SESALCA

Tesnilo sesalca se nahaja za vrhu koša za 
smeti in tesni fi lter v košu, ko je koš zaprt.

Preverite, če je tesnilo poškodovano ali 
obrabljeno, vsakih 100 ur dela.

  OBLOGI PROSTORA HEPA STRANSKIH ZA 
STRANSKO KRTAČO ZA POMETANJE (SAMO 
STROJI S FILTRIRNIM SISTEMOM HEPA)

Oblogi prostora sistema HEPA stranskih krtač za 
pometanje na strojih s fi ltrirnim sistemom HEPA 
sta nameščeni na obeh straneh prostora glavne 
krtače. Oblogi prostora sistema HEPA stranskih 
krtač za pometanje morata biti v rahlem stiku z 
ravnimi tlemi.

Preglejte, če so obloge poškodovane ali 
obrabljene in če potrebujejo nastavljanje, vsak 
dan.

   OBLOGI PROSTORA ZA KRTAČO (SAMO 
STROJI S FILTRINIM SISTEMOM HEPA)

Oblogi prostora sistema HEPA stranskih krtač na 
strojih s fi ltrirnim sistemom HEPA sta nameščeni 
na obeh straneh stroja na zadnji strani prostora 
glavne krtače. 

Vsak dan preglejte, ali so obloge obrabljene in 
poškodovane.
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   TESNILA VRAT GLAVNE KRTAČE (SAMO 
STROJI S FILTRIRNIM SISTEMOM HEPA)

Tesnila pokrova glavne krtače za stroje s fi ltrirnim 
sistemom HEPA so nameščena na vrhu in na 
zadnji strani pokrova obeh glavnih krtač.

Vsak dan preverite obrabo in poškodbe tesnil.

 JERMENI

  POGONSKI JERMEN GLAVNE KRTAČE

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali 
ga začnete servisirati, ga ustavite na ravni 
površini, izklopite in odstranite ključ.

Pogonski jermen glavne krtače je nameščen 
na glavo glavne krtače za pometanje. Preverite 
jermen za poškodbe in obrabo vsakih 100 ur 
dela.

 KOLESA

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali 
ga začnete servisirati, ga ustavite na ravni 
površini, izklopite in odstranite ključ.

Stroj ima tri pnevmatike iz trde gume: ena 
je montirana spredaj in dve na zadnji strani 
stroja. Preverite, ali so kolesa poškodovana ali 
obrabljena, vsakih 500 ur delovanja.

 VZDRŽEVANJE SESALNE PALICE (IZBIRNO)

 VENTILATOR SESALNE PALICE

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali 
ga začnete servisirati, ga ustavite na ravni 
površini, izklopite in odstranite ključ.

Preglejte ventilator sesalne palico glede poškodb 
vsakih 50 ur delovanja.
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   ZAMENJAVA VREČKE SESALNE PALICE

Preglejte vrečko sesalne palico glede poškodb 
vsakih 50 ur delovanja. Vrečko sesalne 
palice menjajte, ko moč palice pojenja, ko 
je vrečka polna ali ko je vrečka raztrgana ali 
poškodovana.

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali 
ga začnete servisirati, ga ustavite na ravni 
površini, izklopite in odstranite ključ.

1. Pritisnite zapah, da se pokrov ohišja 
sesalne palice odpre.

2. Pokrov ohišja sesalne palice dvignite, 
da ga odprete, in ga v odprtem položaju 
fi ksirajte s podporno palico.

3. Odstranite vrečko sesalne palice iz 
prostora sesalne palice.

4. Novo vrečko sesalne palice namestite v 
prostor sesalne palice. Prepričajte se, da je 
vrečka popolnoma vstavljena v sesalno cev.

5. Sprostite podporo ohišja sesalne palice ter 
zaprite in fi ksirajte pokrov prostora sesalne 
palice.
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 POTISKANJE, VLEKA IN PREVOZ STROJA

  POTISKANJE ALI VLEKA STROJA

ZA VARNOST: Ko vzdržujete stroj, ga ne 
potiskajte ali vlecite brez upravljavca na 
sedežu za nadzor stroja.

Če se stroj pokvari, ga lahko potiskate od 
spredaj ali zadaj, vlečete pa ga lahko samo od 
spredaj.

Pred potiskanjem ali vleko stroja morate 
onesposobiti parkirno zavoro. Za izklop 
zavore vstavite vrh majhnega izvijača med 
ročico električne zavore in pesto. Naprava se 
lahko prosto premika, ko je parkirna zavora 
onesposobljena.

Napravo potiskajte ali vlecite samo na zelo 
kratko razdaljo in ne prekoračite hitrosti 3,2 km/h. 
Stroj NI namenjen potiskanju ali vleki na dolge 
razdalje pri visoki hitrosti.

POZOR! Ne potiskajte in ne vlecite stroja 
na dolge razdalje, saj se lahko poškoduje 
pogonski sistem.

Takoj ko nehate potiskati stroj, odstranite 
izvijač, ki ste ga postavili med ročico električne 
zavore in pesto. NIKOLI ne uporabljajte stroja z 
onesposobljeno parkirno zavoro.

ZA VARNOST: Nikoli ne uporabljajte stroja z 
onesposobljeno zavoro.

  PREVOZ STROJA

1. Dvignite glavo za pometanje.

2. Snemite koš (nizek iztres) ali dvignite koš 
dovolj visoko (visok iztres), da ga umaknete 
s tal pred natovarjanjem. Stroj je mogoče 
naložiti na klančino z naklonom do 21,3 %.

3. Tovornjak ali prikolico parkirajte na ravni 
površini.

4. Zadnji del stroja postavite na nakladalni rob 
tovornjaka ali prikolice.

OPOMBA: Sposobnost stroja, da spleza čez 
klančino, je odvisna od obrabe pnevmatik, 
površine klančine, vremenskih pogojev in drugih 
dejavnikov. Prevoz na prikolici lahko opravlja 
samo osebje, usposobljeno za varno nakladanje 
stroja.

5. Stroj zapeljite na prikolico ali tovornjak. 
Namestite ga tako, da je teža stroja varno 
porazdeljena in se lahko z jermeni varno 
pritrdi na prikolico ali tovornjak.

6. Obrnite ključ za vžig v položaj OFF 
(IZKLOP).

7. Za vsako kolo postavite klado, da preprečite 
premikanje stroja.

OPOMBA: Na prikolico ali tovornjak boste morda 
morali vgraditi ogrodje za privezovanje.

ZA VARNOST: Pri natovarjanju/raztovarjanju 
stroja na tovornjak, prikolico ali z nje, stroj 
pritrdite s povezovalnimi trakovi.
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8. Povezovalne trakove speljite v odprtine 

na zadnji strani ogrodja, tik pod kolesoma 
z odbijači na obeh straneh stroja, in jih 
pritrdite na prikolico ali tovornjak, da 
preprečite premikanje stroja.

9. Povezovalne trakove zataknite v zarezi 
na sprednji strani ogrodja na obeh 
straneh stroja, ki se nahaja tik za obema 
sprednjima kolesoma z odbijačem, in 
jih pritrdite na prikolico ali tovornjak, da 
preprečite premikanje stroja.

Če je stroj opremljen z izbirnima oblogama 
za nadzor prahu, povezovalne trakove 
speljite v odprtine v nosilcih koles z odbijači 
na obeh straneh stroja, da stroj pritrdite na 
tovornjak ali prikolico.

OPOMBA: Pazite, da povezovalni trakovi ne 
pritiskajo na zadnjo stran nosilca obloge, ko jih 
napnete.

10. Prepričajte se, da so vsi povezovalni trakovi 
napeti in da je stroj varno nameščen na 
tovornjaku ali prikolici.
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  DVIG STROJA

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali 
ga začnete servisirati, ga ustavite na ravni 
površini, izklopite in odstranite ključ.

Izpraznite koš pred dvigom stroja.

Dvižna mesta na sprednjih delih vseh strojev.

Dvižna mesta na zadnjih delih vseh strojev.

ZA VARNOST: Ko vzdržujete stroj, blokirajte 
kolesa, preden dvignete stroj. Uporabite 
dvigalo ali dvižno napravo, ki lahko zdrži težo 
stroja. dvigujte stroj samo na mestih, ki so 
temu namenjena. Stroj podprite z dvižnimi 
stojali.
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  PODATKI ZA SHRANJEVANJE

Pred daljšim skladiščenjem stroja izvedite 
naslednje korake.

POZOR: Stroja ne izpostavljajte dežju, 
shranjujte ga v zaprtem prostoru.

1. Stroj parkirajte v hladen, suh prostor. Stroja 
ne izpostavljajte dežju ali snegu. Shranjujte 
v zaprtih prostorih.

2. Pred skladiščenjem stroja napolnite 
akumulatorje, da podaljšate njihovo 
življenjsko dobo. Akumulatorje polnite 
enkrat na mesec. 

3. Pred shranjevanjem odklopite 
akumulatorje.

4. Stroj hranite na suhem mestu z dvignjeno 
glavo za pometanje in nastavkom za 
brisanje tal.

OPOMBA: Stroj shranjujte v prostoru brez 
glodavcev in insektov, da se izognete 
morebitnim poškodbam stroja.
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    SPLOŠNE DIMENZIJE IN KAPACITETE 
STROJA

Element Dimenzija/kapaciteta
Dolžina 1815 mm
Širina (ohišje) 1168 mm
Širina (ohišje z izbirno levo stransko krtačo) 1168 mm
Podnožje koles 1206 mm
Višina (brez ščitnika nad glavo) 1500 mm
Višina (s ščitnikom nad glavo) 2095 mm
Višina (praznjenje z visokim iztresom) 1570 mm
Sled 1030 mm
Dolžina glavne krtače (cilindrična) 810 mm
Premer stranske krtače (diskast) 510 mm
Širina pometanja (enostranska krtača) 1170 mm
Širina pometanja (dvostranske krtače) 1520 mm
Volumen koša 150 l 3)
Nosilna kapaciteta koša (praznjenje z visokim iztresom) 159 kg
Nosilna kapaciteta koša (nizek iztres) 91 kg
Hopperjeva najvišja višina za iztres (visoki iztres) 1572 mm
Hopperjeva najmanjša višina stropa za iztres (visoki iztres) 2220 mm
Površina prašnega fi ltra (standardno) 9 m22)
Površina prašnega fi ltra (HEPA) 4,6 m22)
Teža brez akumulatorjev (visok iztres) 793 kg
Teža brez akumulatorjev (nizek iztres) 698 kg
Teža stroja z visokim iztresom (s standardnimi akumulatorji) 975 kg
Teža stroja z nizkim iztresom (s standardnimi akumulatorji) 880 kg
GVWR (visok iztres) 1406 kg
GVWR (nizek iztres) 1243 kg
Razred zaščite IPX5

Vrednosti so določene skladno z IEC 60335-2-72 Meritev
Raven zvočnega tlaka LpA 67 dB
Odstopanje zvočnega tlaka KpA 3 dB
Raven zvočne moči LWA + Odstopanje KWA 91 dB + 2,98 dB
Vibracije – roke <2,5 m/s2

Vibracije – celo telo <0,5 m/s2
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   SPLOŠNA ZMOGLJIVOST STROJA

Element Meritev
Širina obrata v hodniku (brez stranske krtače) 2140 mm
Potovalna hitrost (naprej) 8,8 km/h
Potovalna hitrost med pometanjem (naprej) 8,8 km/h
Potovalna hitrost z dvignjenim košem (naprej) 2,4 km/h
Potovalna hitrost (nazaj) 4,8 km/h
Največji nagib klančine za nakladanje – prazno 21,3 % / 12°
Največji nagib klančine za pometanje 14,1 % / 8°
Največji nagib klančine za transport (pri dovoljeni bruto teži vozila) 21,3 % / 12°
Največja dovoljena temperatura delovnega okolja 43 °C
Najnižja dovoljena temperatura za delovanje funkcij pometanja 0 °C

  VRSTA NAPAJANJA

Tip Količina Voltov Ah nominalno Teža
Akumulatorji s svinčeno kislino 
(Najv. dimenzije akumulatorja): 
731 mm Š 
x 506 mm D 
x 359 mm V

6 36 Hitrost 240 za 20 
ur

30 kg

6 36 Hitrost 360 za 20 
ur

44 kg

Litij-ionski akumulator 2 paketa 36 110 / 4,1 kWh 51 kg
4 paketi 36 221 / 8,2 kWh 83 kg

6 paketov 36 331 / 12,2 kWh 114,5 kg

Tip Uporaba VDC (enos-
merni tok)

kW (KM)

Električni motorji Glavna krtača za pometanje 36 0,75 (1,00)

Stranska krtača za pometanje 36 0,12 (0,16)

Sesalni ventilator 36 0,60 (8,00)

Pogon 36 1,20 (1,60)

Sesalna palica (Izbirno) 36 0,71 (0,95)

Tip VDC 
(enos-
merni 
tok)

A Hz Faza VAC 
(izmenični 

tok)

Polnilnik (vgrajen) 36 25 50–60 1 100–240
Polnilnik (vgrajen) 36 33 50–60 1 100–240
Polnilnik (zunanji) 36 25 50–60 1 100–240
Polnilnik, litij-ionski akumulator (zunanji) 36 33 50–60 1 100–240

 KOLESA

Lokacija Tip Velikost
Sprednje (1) Polno 102 mm širina x 300 mm zunanji premer
Zadnje (2) Polno 102 mm širina x 300 mm zunanji premer
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  DIMENZIJE STROJA – PRAZNJENJE Z 
NIZKIM IZTRESOM

1815 mm  (71 in)

1500 mm
(59 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

Track
(at rear wheels)

1030 mm (40.5 in)

1168 mm
(46 in)

2095 mm
(82.5 in)

(Both High Dump 
and Low Dump)
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 TEHNIČNI PODATKI  

  DIMENZIJE STROJA – PRAZNJENJE Z 
VISOKIM IZTRESOM

1815 mm  (71 in)

1570 mm
(61.8 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

Track
(at rear wheels)

1030 mm (40.5 in)

1168 mm
(46 in)
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NADZORNIŠKE KOMANDE
NADZORNIŠKE KOMANDE

 NADZORNIŠKE KOMANDE

Z nadzorniškimi komandami nastavite tako 
najvišjo hitrost prevoza kot najvišjo hitrost 
pometanja.

  DOSTOP DO NADZORNIŠKEGA NAČINA

1. Ključ za vžig obrnite v položaj IZKLOP 
(OFF).

2. Pritisnite in pridržite gumb za varčni način 
ter medtem, ko držite gumb za Varčni način, 
ključ za vžig obrnite in pridržite v položaju 
VKLOP (ON). 

3. Še naprej držite pritisnjen gumb za varčni 
način in ključ za vžig v položaju VKLOP 
(ON), dokler signalni lučki gumba za desno 
stransko krtačo in gumba za levo stransko 
krtačo ne začneta hitro utripati.

4. Spustite ključ za vžig in gumb za varčni 
način.

OPOMBA: Pogon je v nadzorniškem načinu 
stroja onemogočen. Nadaljujte z izvajanjem 
potrebnih sprememb, spremembe shranite 
in nato dejanje dokončajte tako, da zapustite 
nadzorniški način, kot je opisano v spodnjih 
korakih, ali ključ za vžig obrnite v položaj 
IZKLOP (OFF), da takoj zapustite nadzorniški 
način. Če nadzorniški način zapustite tako, da 
ključ za vžig obrnete v položaj IZKLOP (OFF), se 
spremembe ne bodo shranile.

5. Spremljajte lučko gumba za varčni način in 
signalni lučki obeh stranskih krtač. Signalna 
lučka gumba za varčni način mora svetiti 
(stalno, ne utripajoče), signalni lučki gumba 
za desno stransko krtačo in gumba za levo 
stransko krtačo pa morata počasi utripati, kar 
nakazuje, da je stroj v nadzorniškem načinu. 
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 NADZORNIŠKE KOMANDE  
  SPREMINJANJE HITROSTI STROJA

1. Pojdite v nadzorniški način. Glejte DOSTOP 
DO NADZORNIŠKEGA NAČINA.

2. Opazujte signalne lučke izpraznjenosti 
akumulatorja. Trenutno hitrost stroja 
nakazuje(-jo) utripajoča(-e) lučka(-e) na 
indikatorju izpraznjenosti akumulatorja.

Utripajoča(-e) 
lučka(-e) indika-

torja

Milje na uro (m/h)

1 lučka 1 m/h
2 lučki 2 m/h
3 lučke 3 m/h
4 lučke 4 m/h
5 lučk 5,5 m/h

3. Za preklop med nastavitvijo najvišje hitrosti 
pometanja (lučka(-e) indikatorja akumulatorja 
počasi utripa(-jo)) in nastavitvijo najvišje 
hitrosti prevoza (lučka(-e) indikatorja 
akumulatorja hitro utripa(-jo)) pritisnite gumb 
za varčni način.

4. Za zmanjšanje hitrosti uporabite gumb za 
levo stransko krtačo.

Za povečanje hitrosti uporabite gumb za 
desno stransko krtačo.

5. Nove nastavitve hitrosti shranite z gumbom 
za varčni način. Spremembe ne bodo 
shranjene, dokler ne pritisnete gumba za 
varčni način.

6. Če želite zapustiti nadzorniški način, ključ za 
vžig obrnite v položaj za izklop (OFF).
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NADZORNIŠKE KOMANDE
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