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ÚVOD
Tento návod sa dodáva so všetkými novými modelmi. Obsahuje inštrukcie potrebné na obsluhu a údržbu.
Pred prevádzkou stroja alebo jeho servisom si prečítajte celý tento návod, aby ste
stroju porozumeli.

Tento prístroj vám bude výborne slúžiť. Najlepšie výsledky však dosiahnete pri minimálnych nákladoch, ak:
• Obsluhovať prístroj s náležitou starostlivosťou.
• Budete vykonávať pravidelnú údržbu – stroja podľa dodaných inštrukcií.
• Údržbu budete vykonávať s príslušenstvom od výrobcu alebo pomocou ekvivalentnej výbavy.
CHRÁŇTE
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Obalové materiály, staré
komponenty, ako napríklad
batérie a kvapaliny, likvidujte
spôsobom bezpečným pre
životné prostredie
podľa miestnych predpisov o
likvidácii odpadu.

ÚDAJE O STROJI
Vyplňte pri inštalácii pre prípad potreby
v budúcnosti.
Model č. –
Sériové č. –
Dátum montáže –

Nezabúdajte recyklovať.

URČENÉ POUŽITIE
Model S16 je priemyselným pohyblivým strojom, ktorý bol navrhnutý na zametanie drsných aj hladkých pevných povrchov (betón, dlaždice,
kameň, syntetika atď.) a kobercových povrchov (nylon komerčnej kvality, polyester a/alebo vlna). K zvyčajným použitiam patria školy,
kancelárske budovy, konferenčné centrá, letiská, sklady, výrobné prevádzky a maloobchodné strediská. Tento stroj nepoužívajte na zemine,
tráve ani na povrchoch s kobercami určenými na bývanie. Tento stroj je určený na vnútorné aj vonkajšie využitie. Tento stroj nie je určený na
použitie na verejných komunikáciách. Stroj nepoužívajte iným spôsobom, než je opísaný v tejto príručke.

Tennant Company
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden−The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com
Zmena špecifikácií a častí je vyhradená bez upozornenia.
Originálny návod, copyright© 2020 TENNANT Company, vytlačené v Holandsku.
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BEZPEČNOSŤ
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY – TIETO
POKYNY UCHOVAJTE
Nasledujúce opatrenia sa používajú v celej tejto
príručke tak, ako je to uvedené v popisoch:
UPOZORNENIE: Vyvarujte sa hazardných
alebo nebezpečných praktík, ktoré by
mohli mať za následok ťažký úraz osôb
alebo smrť.
POZOR: Vyvarujte sa hazardných alebo
nebezpečných praktík, ktoré by mohli mať
za následok mierny alebo stredne ťažký
úraz.
NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI
POSTUPUJTE NASLEDOVNE: Identifikácia
činností, ktorými je nutné sa riadiť
kvôli bezpečnej obsluhe a prevádzke
zariadenia.

V prípade, že je napájací kábel nabíjačky poškodený
alebo pokazený, musí ho vymeniť výrobca alebo
jeho servisný zástupca alebo osoba s podobnou
kompetenciou, aby sa predišlo riziku.
Tento stroj môže byť vybavený technológiou, ktorá
automaticky komunikuje cez mobilnú sieť. Pokiaľ
tento stroj bude prevádzkovaný na mieste, kde je
používanie mobilných telefónov obmedzené z dôvodu
obáv týkajúcich sa rušenia zariadení, obráťte sa
na zástupcu spoločnosti Tennant so žiadosťou o
informácie o tom, ako vypnúť mobilné komunikačné
funkcie.
NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE:
1.

Stroj nespúšťajte:
- Ak na to nie ste zaškolení a oprávnení.
- Ak ste si neprečítali a nepochopili návod na
obsluhu.
- Ste pod vplyvom alkoholu alebo drog.
- Pri používaní mobilného telefónu alebo iných
typov elektronických zariadení.
- Ak nie ste duševne alebo telesne spôsobilý/-á
na postupovanie podľa pokynov stroja.
- S vypnutou brzdou.
- Bez založených filtrov alebo s upchatými
filtrami.
- V prašných prostrediach bez zapnutého
odsávania.
- Ak nie je v riadnom prevádzkovom stave.
- V oblastiach, kde sú prítomné horľavé výpary/
kvapaliny alebo zápalné prachy.
- V oblastiach, v ktorých je tak málo svetla, že
nevidíte na ovládanie alebo nemôžete používať
stroj bez toho, aby ste zapli prevádzkové či
predné svetlá.
- V oblastiach, kde sa môžu vyskytnúť padajúce
predmety, ak nie je vybavený chráničom hlavy.

2.

Pred spustením stroja:
- Skontrolujte, či neunikajú kvapaliny.
- Uistite sa, že všetky bezpečnostné zariadenia
sú na svojom mieste a riadne fungujú.
- Skontrolujte, či brzdy a riadenie fungujú
správne.
- Nastavte sedadlo a zapnite si bezpečnostný
pás (ak je súčasťou výbavy).

Nasledujúce informácie signalizujú potenciálne
nebezpečné podmienky pre obsluhu. Zistite, kedy sa
môžu tieto podmienky vyskytnúť. Zistite umiestnenie
všetkých bezpečnostných zariadení na prístroji.
Poškodenie stroja alebo prevádzkovú poruchu
okamžite nahláste.
UPOZORNENIE: Olovené batérie vylučujú
plynný vodík. Môže to spôsobiť výbuch
alebo požiar. Nepribližujte sa s iskrami
ani s otvoreným ohňom. Pri nabíjaní
ponechajte kryty otvorené.
UPOZORNENIE: Horľavé materiály alebo
reaktívne kovy môžu spôsobiť výbuch
alebo požiar. Nedvíhajte.
UPOZORNENIE: Zdvihnutý zásobník môže
spadnúť. Používajte opornú tyč zásobníka.
UPOZORNENIE: Bod možnosti
pricviknutia zdvíhacím ramenom.
Nezdržujte sa v blízkosti zdvíhacích
ramien zásobníka.
UPOZORNENIE: Ťažký objekt. Nesprávne
zdvíhanie by mohlo mať za následok
zranenie chrbtice. Na vybratie použite
zdvihák.
UPOZORNENIE: Elektrické
nebezpečenstvo.
Pred vykonávaním servisných zásahov
odpojte káble batérie a prípojku nabíjačky.
Nenabíjajte batérie s poškodeným
napájacím káblom. Nevykonávajte žiadne
úpravy prípojky.
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3.

4.

5.

6

Pri používaní stroja:
- Používajte ho len tak, ako popisuje táto
príručka.
- Na zastavenie stroja používajte brzdy.
- Nezbierajte horiace alebo tlejúce odpadky,
napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
- Po šikmých a klzkých povrchoch sa posúvajte
pomaly.
- Nezametajte na šikmých plochách so sklonom
väčším ako 14,1 % / 8°. Neprepravujte na
šikmých plochách so sklonom väčším ako
21,3 % / 12°.
- Znížte rýchlosť pri otáčaní.
- Počas pohybu stroja majte všetky časti tela na
stanovisku obsluhy.
- Počas používania stroja vždy majte prehľad o
okolí.
- Pri cúvaní buďte opatrní.
- Keď je zásobník zdvihnutý (vysoké
vyhadzovanie), pohybujte sa strojom opatrne.
- Pred zdvihnutím zásobníka sa ubezpečte,
že je dostatok voľného priestoru (vysoké
vyhadzovanie).
- Nedvíhajte zásobník, keď je stroj na šikmej
ploche (vysoké vyhadzovanie).
- Pri vyprázdňovaní zásobníka postupujte
opatrne. Zásobník dokáže udržať až 91
kg (200 lbs). Nesprávne dvíhanie ťažkého
materiálu môže viesť k presileniu chrbta alebo
inému poraneniu (nízke vyhadzovanie).
- Pri používaní udržiavajte deti a nepovolané
osoby mimo dosahu stroja.
- Neprevážajte pasažierov na žiadnej súčasti
stroja.
- Vždy sa riaďte bezpečnostnými a dopravnými
predpismi.
- Poškodenie stroja alebo prevádzkovú poruchu
okamžite nahláste.
Pred opustením stroja alebo vykonaním
technického zásahu na stroji:
- Zastavte na rovnej ploche.
- Stroj vypnite a vyberte kľúč.
Počas vykonávania servisného zásahu na stroji:
- Všetky pracovné úkony musíte vykonávať pri
dostatočnom osvetlení a viditeľnosti.
- Pracovný priestor dobre vetrajte.
- Vyhýbajte sa pohyblivým častiam. Nenoste
voľné oblečenie, šperky a zaistite si dlhé vlasy.
- Pred zdvihnutím stroja zablokujte jeho kolesá.
- Stroj dvíhajte len na vyhradených miestach.
Podoprite stroj stojanmi.
- Na zdvíhanie použite iba zdvihák primeraný
váhe stroja.
- Netlačte ani nevlečte stroj bez operátora na
sedadle, ktorý riadi stroj.
- Netlačte alebo neťahajte stroj na svahoch
s vypnutou brzdou.
- Vyhľadajte pomocou kartónu vytekajúcu
hydraulickú kvapalinu pod tlakom.

- V blízkosti elektrických častí stroj neumývajte
tlakovou vodou ani naň nestriekajte hadicou.
- Pred prácou na stroji odpojte prípojky batérie a
kábel nabíjačky.
- Kábel nabíjačky batérie neodpájajte ťahaním.
Uchopte prípojku na konci a potiahnite.
- Nepoužívajte nekompatibilné nabíjačky batérií,
keďže to môže poškodiť batérie a prípadne
viesť k nebezpečenstvu požiaru.
- Pravidelne kontrolujte, či nabíjacia šnúra nie je
poškodená.
- Počas prevádzky nabíjačky neodpájajte kábel
jednosmerného prúdu od zásuvky stroja. Môže
to spôsobiť iskrenie. Ak je potrebné odpojiť
nabíjačku počas procesu nabíjania, odpojte
najprv kábel sieťového prívodu.
- Zabráňte kontaktu s akumulátorovou kyselinou.
- Všetky kovové predmety udržiavajte mimo
batérií.
- Používajte nevodivé nástroje na vytiahnutie
batérie.
- Pri dvíhaní batérií použite zdvihák a primeranú
pomoc.
- Montáž batérie musí vykonávať zaškolený
personál.
- Postupujte podľa bezpečnostných pokynov
pracoviska týkajúcich sa vytiahnutia batérie.
- Všetky opravy musí vykonávať školený servisný
technik.
- Nevykonávajte na stroji úpravy, ktoré sa líšia od
pôvodného návrhu.
- Používajte len náhradné dielce dodané alebo
schválené spoločnosťou Tennant.
- Podľa potreby a odporúčaní uvedených v tejto
príručke noste osobné ochranné pomôcky.
Z dôvodu bezpečnosti: používajte
ochranné prostriedky na uši.
Pre bezpečnosť: noste ochranné rukavice.
Pre bezpečnosť: noste ochranu očí.
Z dôvodu bezpečnosti: noste ochrannú
protiprachovú masku.

6. Pri nakladaní/vykladaní stroja na/z
prepravného vozidla:
- Na prepravu stroja použite rampu a prepravné
vozidlo primerané hmotnosti stroja a obsluhu.
- Pred naložením stroja vyprázdnite zásobník na
odpad.
- Nevstupujte so strojom na klzkú šikmú plochu.
- Pri jazde po šikmej ploche postupujte opatrne.
- Nenakladajte/nevykladajte stroje na šikmé
plochy so sklonom väčším ako 21,3 % / 12°.
- Stroj vypnite a vyberte kľúč.
- Zablokujte kolesá stroja.
- Stroj upevnite k prepravnému vozidlu.
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Na príslušných miestach sú na stroji pripevnené
nasledovné bezpečnostné štítky. Vymeňte poškodené/
chýbajúce štítky
VAROVNÝ ŠTÍTOK –
bod priškripnutia pri dvíhaní.
Nezdržujte sa v blízkosti
zdvíhacích ramien zásobníka.

BEZPEČNOSTNÝ ŠTÍTOK – Len
autorizovaný servisný mechanik.

1205722

1225590

Nachádza sa na kryte priehradky
elektroniky (za krytom sedadla operátora).

Nachádza sa na
zadnej strane oboch
zdvíhacích ramien
(iba stroje s vysokým
vyhadzovaním).

VAROVNÝ ŠTÍTOK – Zdvihnutý zásobník
môže spadnúť. Používajte opornú tyč
zásobníka.

VAROVNÝ ŠTÍTOK –
rotujúca kefa.
Nechytajte.

1251176

Nachádza sa na boku oboch zdvíhacích ramien
(iba stroje s vysokým vyhadzovaním).
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Nachádza sa na doskách
bočných kief (stroje
vybavené iba voliteľnými
bočnými kefami).
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VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTOK – Batérie
vylučujú plynný vodík. Môže to
spôsobiť výbuch alebo požiar.
Chráňte pred iskrami a ohňom.
Pri nabíjaní ponechajte kryty
otvorené.
BEZPEČNOSTNÝ ŠTÍTOK – Len
autorizovaný servisný mechanik.

1205722

Nachádza sa na elektrickom paneli.

1205563

Nachádza sa na spodku
dosky krytu sedadla.

BEZPEČNOSTNÝ ŠTÍTOK –
Pred používaním stroja si
prečítajte príručku.

VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTOK – Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Nenabíjajte batérie s
poškodeným napájacím káblom.

1204748

Nachádza sa na spodku dosky krytu sedadla.

1206682

Nachádza sa na
elektrickom paneli.

8
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VAROVNÝ ŠTÍTOK – kefa hádže odpad. Pred
zdvihnutím zásobníka zastavte motor.

1254722

Nachádza sa na zadnej strane zásobníka (iba stroje s
nízkym vyhadzovaním)
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PREVÁDZKA
PREVÁDZKA
SÚČASTI STROJA

D

E

G

F

H

C

B

A

I

J

K
P

L

M

O

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
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Zásobník
Rukoväť zásobníka (iba nízke vyhadzovanie)
Pravý plášť
Záložný poplach/blikajúce svetlo (voliteľné)
Sedadlo operátora
Volant
Pravý ovládací panel
Ľavý ovládací panel

N

I. Ľavá bočná kefa (voliteľná)
J. Pravá bočná kefa (voliteľná)
K. Podpera zásobníka (iba vysoké
vyhadzovanie)
L. Filter zásobníka
M. Ľavý plášť
N. Prístupové dvierka hlavnej zametacej kefy
O. Hlavná zametacia kefa
P. Ovládacie pedále
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OVLÁDACIE PANELY

C

E

D

B
H
F
A

G

J

M

K

L

N
O

I

S
U

T
R

Q

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

Kľúčový spínač
Spínač smeru jazdy
Tlačidlo núdzového vypnutia
Prepínač vákuovej tyče (voliteľné)
Prepínač zdvihnutia/zníženia zásobníka (iba
vysoké vyhadzovanie)
Prepínač vysunutia zásobníka (iba vysoké
vyhadzovanie)
Spínač prevádzkových/výstražných svetiel
(voliteľný)
Merač počtu hodín
Kontrolky batérie
Kontrolky tlaku hlavnej kefy
Tlačidlo tlaku hlavnej kefy
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P

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

Tlačidlo odsávacieho ventilátora
Kontrolky vákuového ventilátora (za volantom)
Tlačidlo 1-Step
Tlačidlo ECO (úsporný režim)
Tlačidlo klaksónu
Tlačidlo vytriasača filtra
Tlačidlo pravej zametacej kefy
Tlačidlo ľavej zametacej kefy (voliteľné)
Bezpečnostné tlačidlo zásobníka (iba vysoké
vyhadzovanie)
U. Kontrolky (opotrebovaná kefa, automatické
zavodňovanie batérií (ABW) Smart-Fill, nízka
hladina nádržky (voliteľné), upchatý filter
HEPA (voliteľné) a kontrolky porúch)
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PREVÁDZKA
OVLÁDACIE PEDÁLE

A

B

C

A. Brzdový pedál
B. Pedál plynu
C. Pedál na zachytávanie veľkého odpadu

12
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PREVÁDZKA
DEFINÍCIE SYMBOLOV
Tieto symboly sa používajú na stroji na označenie
ovládačov, displejov a funkcií.

Zapnutie

Vypnutie (Off)

Indikátor chyby/výstrahy

Klaksón

Opotrebovaná hlavná kefa

Automatické zavodňovanie batérií
(ABW) Smart-Fill (voliteľné)

HEPA (High Efficiency Particulate
Arrestance – vysokoúčinný časticový
filter)

Eco (úsporný režim)

1-Step

Núdzové vypnutie

Prevádzkové/výstražné svetlá

Vytriasač filtra

Ľavá bočná kefa (voliteľná)

Výstražné svetlo

Pravá bočná kefa

Istič okruhu

Odsávací ventilátor

Bod zdvíhania

Zdvihnutie zásobníka

Nabíjanie batérie

Spustenie zásobníka

Vákuová tyč (voliteľné)

Vysunutie zásobníka

Poistka zásobníka

Zasunutie zásobníka

Dopredu/dozadu

S16 9045354 (11-2020)
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PREVÁDZKA
INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

3.

Vyberte držiak zo zadnej strany batériovej
priehradky.

4.

Za primeranej asistencie batérie opatrne vložte do
batériovej priehradky a usporiadajte póly batérií
podľa obrázka. Pri inštalácii menších batérií
vložte penové vypchávky pozdĺž batérií v súlade s
obrázkom.

5.

Pomocou dodaných manžiet pólov batérií pripojte
káble k pólom batérií – ČERVENÚ NA KLADNÝ
PÓL (+) a ČIERNU NA ZÁPORNÝ PÓL (–).

ZAPLAVENÉ/ZAPEČATENÉ OLOVENÉ BATÉRIE
UPOZORNENIE: Riziko po?iaru alebo
v?buchu. Bat?rie vylu?uj? plynn?
vod?k. Nepribli?ujte sa k iskr?m, alebo
otvoren?mu oh?u. Po?as nab?jania
nechajte kryt oddielu na bat?rie otvoren?.
NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Počas vykonávania servisného
zásahu na stroji: Všetky kovové predmety
udržiavajte mimo batérií. Používajte nevodivé
nástroje na vytiahnutie batérie. Pri dvíhaní batérií
použite zdvihák a primeranú pomoc. Montáž
batérie musí vykonávať zaškolený personál.
Postupujte podľa bezpečnostných pokynov
pracoviska týkajúcich sa vytiahnutia batérie.
ŠPECIFIKÁCIE BATÉRIÍ
Šesť 6 V olovených batérií s hlbokým cyklom.
Maxim?lne rozmery bat?rie: 28,8 in / 731 mm Š
x 19,9 in / 506 mm D x 15,6 in / 395 mm V.
1.

Odstavte prístroj na rovnej ploche a vyberte kľúč.

2.

Nadvihnutím otvorte kryt priestoru na batériu a
pripojte oporu.

DÔLEŽITÉ: Pred nabíjaním sa uistite, že nabíjačka
je správne nastavená pre daný typ batérie.
6.
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Na zadnú stranu batériovej priehradky opäť
nainštalujte držiak.
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PREVÁDZKA
OBSLUHA OVLÁDACÍCH PRVKOV
INDIKÁTOR VYBITIA BATÉRIE
Indikátor vybitia batérie zobrazujeúroveň nabitia
batérií počas chodu stroja.

KONTROLKA OPOTREBOVANEJ KEFY
Kontrolka opotrebovanej kefy bliká, keď motor hlavnej
kefy deteguje, že je hlavná kefa opotrebovaná. Na
dosiahnutie najlepšieho výkonu pri zametaní sa
odporúča vymeniť hlavnú zametaciu kefu čo najskôr
potom, ako bliká kontrolka opotrebovanej kefy.
Kontrolka opotrebovanej kefy bude následne svietiť
stále, ak sa hlavná zametacia kefa nevymení ani pri
blikajúcej kontrolke, a výkon pri zametaní sa bude
ďalej zhoršovať. Pozrite si časť VÝMENA HLAVNEJ
ZAMETACEJ KEFY v sekcii ÚDRŽBA, kde nájdete
pokyny na výmenu hlavnej zametacej kefy.

Keď sú batérie úplne nabité, rozsvieti sa všetkých
päť kontroliek. Keď svieti iba jedna kontrolka, batérie
znovu nabite. Nedovoľte, aby sa batérie vybili pod
úroveň 20 % (posledná kontrolka).
POZNÁMKA: Hodnota signalizovaná na indikátore
vybitia batérie nie je pri prvom zapnutí stroja presná.
Pred odčítaním stavu vybitia batérií stroj najskôr
niekoľko minút používajte.

KONTROLKA AUTOMATICKÉHO ZAVODŇOVANIA
BATÉRIÍ (ABW) SMART-FILL (VOLITEĽNÉ)
Kontrolka Smart-Fill ABW svieti, keď nie je v nádrži
dostatok vody na plnenie batérií. Všetky funkcie
zametania prestanú fungovať a zostanú nefunkčné,
ak sa stroj prevádzkuje po dobu 10 hodín po prvom
rozsvietení kontrolky. Pozrite si časť systém SMARTFILL ABW (AUTOMATICKÉ ZAVODŇOVANIE
BATÉRIÍ) v sekcii ÚDRŽBA, ktorá obsahuje pokyny na
plnenie nádrže.

S16 9045354 (11-2020)
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PREVÁDZKA
KONTROLKA HEPA (VYSOKOÚČINNÝ
ČASTICOVÝ FILTER) (IBA STROJE VYBAVENÉ
VOLITEĽNÝM SYSTÉMOM FILTRÁCIE HEPA)
Kontrolka HEPA svieti, keď treba vymeniť filter HEPA
z dôvodu nadmerného upchatia zabraňujúceho
prúdeniu vzduchu cez filter. Na dosiahnutie
najlepšieho výkonu pri zametaní vymeňte filter
HEPA vždy čo najskôr po rozsvietení kontrolky
HEPA. Pozrite si časť VYTIAHNUTIE/VÝMENA
PRACHOVÉHO FILTRA ZÁSOBNÍKA v sekcii
ÚDRŽBA, kde nájdete pokyny na výmenu filtra HEPA.

MERAČ POČTU HODÍN
Merač počtu hodín zaznamenáva počet hodín, počas
ktorých bol stroj v prevádzke. Tieto informácie použite
na určenie servisných intervalov.

TLAČIDLO 1-STEP

INDIKÁTOR CHÝB
Kontrolka poruchy svieti, keď je detegovaný kód
poruchy. Pozrite si časť KÓDY A KONTROLKY
PORÚCH/VÝSTRAH, kde nájdete informácie o
kódoch porúch.
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Stlačením tlačidla 1-STEP aktivujte všetky vybrané
funkcie zametania. Pred stlačením tlačidla 1-STEP
budú kontrolky nad všetkými vybratými funkciami
zametania svietiť, ale vybraté funkcie budú v
pohotovostnom režime, až kým sa nestlačí tlačidlo
1-STEP. Po skončení čistenia stlačte tlačidlo 1-STEP
znovu, aby ste zastavili všetky funkcie zametania.
Kontrolka v tlačidle bude svietiť, keď je tlačidlo
1-STEP aktivované.
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PREVÁDZKA
TLAČIDLO POISTKY ZÁSOBNÍKA

TLAČIDLÁ ĽAVEJ A PRAVEJ KEFY

Tlačidlo poistky zásobníka musí byť stlačené a
podržané po celý čas zdvíhania alebo znižovania
zásobníka. Prepínač zdvihnutia/zníženia zásobníka
nebude fungovať na zdvihnutie alebo zníženie
zásobníka, ak nie je stlačené tlačidlo poistky
zásobníka. Zásobník sa prestane dvíhať/znižovať, ak
sa kedykoľvek uvoľní tlačidlo poistky zásobníka, kým
sa zásobník zdvíha alebo znižuje.

Zapnutie ľavej bočnej kefy (voliteľná): Stlačte tlačidlo
ľavej bočnej kefy. Rozsvieti sa kontrolka.
Vypnutie pravej bočnej kefy: Stlačte tlačidlo pravej
bočnej kefy. Kontrolka zhasne.

Zapnutie ľavej bočnej kefy: Stlačte tlačidlo ľavej
bočnej kefy. Rozsvieti sa kontrolka.
TLAČIDLO ODSÁVACIEHO VENTILÁTORA

Vypnutie ľavej bočnej kefy: Stlačte tlačidlo ľavej
bočnej kefy. Kontrolka zhasne.

Zapnutie vákuového ventilátora: Stlačte tlačidlo
ventilátora vysávača pri zametaní. Spodná kontrolka
sa rozsvieti.
Nastavte vákuový ventilátor na najvyššie nastavenie:
Stlačte znovu tlačidlo vákuového ventilátora
zametania. Rozsvietia sa horné a dolné kontrolky.
Vypnutie vákuového ventilátora: Stlačte tlačidlo
ventilátora vysávača pri zametaní. Obe kontrolky
zhasnú.

POZNÁMKA: Bočné kefy nemôžu pracovať nezávisle
od hlavnej kefy. Hlavná kefa sa aktivuje aj s bočnými
kefami, keď je stlačené tlačidlo 1-Step.

S16 9045354 (11-2020)
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PREVÁDZKA
TLAČIDLO ECO (ÚSPORNÉHO) REŽIMU

TLAČIDLO VYTRIASAČA FILTRA

Pomocou tlačidla Eco (úsporného) režimu predĺžte
čas chodu stroja. V režime Eco sú všetky hodnoty
napätia pre rôzne motory znížené, čím sa predlžuje
čas chodu stroja a znižujú sa úrovne hluku.

Stlačte tlačidlo vytriasača filtra. Vytriasač filtra sa
spustí približne na 30 s.

Zapnutie Eco režimu: Stlačením tlačidla Eco režimu
prepnite stroj do Eco režimu (najnižšie nastavenia
rýchlosti ventilátora a najnižšieho tlaku kefy).
Rozsvieti sa kontrolka Eco.
Vypnutie Eco režimu: Stlačením tlačidla Eco režimu
vráťte stroj na predchádzajúce nastavenia. Kontrolka
zhasne.

Kontrolka tlačidla vytriasača filtra bude svietiť,
kým bude vytriasač filtra pracovať. Ak by bolo
nutné vytriasač filtra zastaviť, znovu stlačte tlačidlo
vytriasača filtra.
POZNÁMKA: Ak sa filter zásobníka upchá, kým stroj
zametá, kontrolka vytriasača filtra bude pomaly blikať,
čo znamená, že filter je potrebné vytriasť.

POZNÁMKA: Vákuový ventilátor možno vypnúť, kým
je stroj v Eco režime, ale stroj ukončí Eco režim pri
zmene tlaku kefy.

POZNÁMKA: Ak stroj nepretržite zametá 30 alebo
viac minút, vytriasač filtra automaticky filter vytrasie
pri stlačení tlačidla 1-Step na vypnutie systémov
zametania.
POZNÁMKA: Vytriasač filtra nebude fungovať, ak je
zásobník zdvihnutý. Zásobník musí byť úplne znížený,
aby fungoval vytriasač filtra.

18
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PREVÁDZKA
TLAČIDLO NÚDZOVÉHO VYPNUTIA

SPÍNAČ SMERU JAZDY

Tlačidlo núdzového vypnutia okamžite zastaví stroj.

Pomocou spínača smeru jazdy vyberte smer jazdy
dopredu alebo dozadu. Stlačte pedál plynu, aby sa
stroj pohol.

POZNÁMKA: Volant treba úplne otočiť buď doprava,
alebo doľava, ak je stroj zastavený na stúpaní.
Vypnutie stroja: Stlačte tlačidlo núdzového vypnutia.
Opätovné zapnutie stroja: Tlačidlo núdzového
vypnutia otočte doprava, čím sa tlačidlo uvoľní.
Kľúčový spínač otočte do polohy OFF (VYPNUTÉ),
kľúč potom úplne otočte v smere hodinových ručičiek
a uvoľnite ho do polohy ON (ZAPNUTÉ).

POZNÁMKA: Po prepnutí spínača smeru jazdy na
cúvanie zaznie zvukový alarm.
POZNÁMKA: Stroje vybavené len voliteľným
blikajúcim indikátorom/záložným alarmom: voliteľná
funkcia záložného svetla a alarmu bude v činnosti len
vtedy, keď stroj cúva.
Toto tlačidlo používajte len v prípade núdze. Nie je
určené na bežné vypnutie stroja.

SPÍNAČ PREVÁDZKOVÝCH/VÝSTRAŽNÝCH
SVETIEL
(VOLITEĽNÉ)
Prevádzkové a výstražné svetlá zapnuté: Stlačte
vrchnú časť spínača prevádzkových/výstražných
svetiel.
Zapnutie výstražných svetiel: Stlačte spínač
prevádzkových/výstražných svetiel do strednej polohy.
Všetky svetlá vypnuté: Stlačte spodnú časť spínača
prevádzkových/výstražných svetiel.

S16 9045354 (11-2020)
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PREVÁDZKA
PEDÁL PLYNU

SEDADLO OPERÁTORA

Stlačte pedál plynu, aby sa stroj pohol.

Pákou posunu dopredu alebo dozadu sa nastavuje
poloha sedadla.

BRZDOVÝ PEDÁL
Stlačte brzdový pedál, ak chcete stroj zastaviť.
POZNÁMKA: Volant treba úplne otočiť buď doprava,
alebo doľava, ak je stroj zastavený na stúpaní.

BEZPEČNOSTNÉ PÁSY (len voliteľné sedadlo
Deluxe)
NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Pred naštartovaním stroja
nastavte sedadlo a zapnite si bezpečnostný pás.

PEDÁL ZACHYTÁVANIA KLAPKY VEĽKÉHO
ODPADU
Pedál zachytávania klapky veľkého odpadu otvorí
klapku zachytávania pred hlavnou zametacou kefou.
Otvorený: Pedál stlačte, keď zametáte veľký odpad.
Klapka pred hlavnou zametacou kefou sa otvorí.
Zatvorený: Uvoľnite pedál a klapka sa zatvorí,
čím zachytí väčší odpad, ktorý sa má zamiesť do
zásobníka.
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PREVÁDZKA
PODPERA SEDADLA
Podpera sedadla drží sedadlo hore, aby bol možný
prístup k batériám.
Ak chcete zaistiť podperu sedadla, sedadlo zdvihnite
hore do úplne otvorenej polohy, až kým sa kolík
nezasunie do spodnej drážky podpery sedadla.

Len stroje s voliteľným sedadlom deluxe: Potiahnutím
a podržaním rukoväti na uvoľnenie sedadla operátora
dopredu sedadlo odomknite pred jeho zdvihnutím do
otvorenej polohy.

S16 9045354 (11-2020)
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PREVÁDZKA
AKO PRACUJE STROJ

INFORMÁCIE O KEFÁCH
Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, pre danú
aplikáciu čistenia používajte vhodné kefy. Nižšie sú
uvedené kefy a aplikácie, pre ktoré sa každá z nich
hodí najlepšie.
POZNÁMKA: Množstvo a typ znečistenia hrajú
významnú úlohu pri určovaní, ktorý typ kefy použiť.
Konkrétne odporúčania vám poskytne zástupca
spoločnosti Tennant.
Polypropylénová hlavná kefa Sand Wedge –
odporúčaná pri silnom znečistení pieskom a inými
jemnými čiastočkami.

Tlačidlo 1-STEP umožňuje okamžite začať so
zametaním pomocou všetkých funkcií zametania.
V režime zametania zametajú bočné kefy nečistoty
do cesty hlavnej zametacej kefy. Hlavná kefa zametá
odpad z podlahy do zásobníka. Vysávací systém
vysáva prach cez filtračný systém.
Stroj má aj voliteľný systém filtrácie HEPA pre suché
zametanie, ktorý pomáha zachytávať jemný prach.

Polypropylénová hlavná kefa Window –
odporúčaná na ľahký odpad, hlavne na hladkých
podlahách.
Polypropylénová hlavná kefa so 6 dvojitými radmi
– odporúčaná na bežné zametanie.
Polypropylénová a drôtená hlavná kefa so 6
dvojitými radmi – odporúčaná na bežné zametanie
a mierne odolnú špinu.
Prírodná vláknová hlavná kefa s 8 jednoduchými
radmi – odporúčaná pre kobercové a umelé trávnaté
povrchy.
Polypropylénová bočná kefa – polypropylénové
štetiny na všeobecné použitie zdvihnú mierne
utlačené nečistoty bez poškriabania dlážok s vysokým
leskom.
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PREVÁDZKA
POČAS PREVÁDZKY STROJA

KONTROLNÝ ZOZNAM PRED POUŽITÍM

Pred zametaním pozbierajte odpadky nadmernej
veľkosti. Pozbierajte drôty, špagáty, povrazy, veľké
kusy dreva alebo akékoľvek iné odpadky, ktoré by sa
mohli omotať okolo kief alebo sa v nich zachytiť.

Nasledujúce kroky vykonajte pred používaním stroja:

Choďte pokiaľ možno rovno. Nenarážajte do stĺpikov
ani neoškierajte bočné strany stroja. Prekrývajte
zametané plochy o niekoľko centimetrov (palcov). Aby
ste predchádzali poškodeniu kobercových povrchov,
neotáčajte volantom zo strany na stranu, kým stroj
zastavuje.
Vyhnite sa príliš ostrému otáčaniu volantu, keď je stroj
v pohybe. Stroj veľmi dobre reaguje na pohyb volantu.
Vyhnite sa prudkému zatáčaniu, okrem prípadov
núdzových situácií.
Pri zametaní nastavte rýchlosť stroja a tlak kefy podľa
potreby. Použite vhodné nastavenia tlaku kefy pre
zametané oblasti.
Ak vidíte, že čistenie nie je dostatočné, zastavte stroj
a pozrite si časť RIEŠENIE PROBLÉMOV STROJA
v tejto príručke.
Vykonajte postupy dennej údržby po každom použití
(pozrite si časť ÚDRŽBA STROJA v tejto príručke).
Na naklonených plochách jazdite so strojom pomaly.
Na zostupných svahoch riaďte rýchlosť stroja
pomocou brzdového pedálu. Zo strojom zametajte
radšej pri vystupovaní hore svahom, nie pri schádzaní
zo svahu.
POZNÁMKA: Volant treba úplne otočiť buď doprava,
alebo doľava, ak je stroj zastavený na stúpaní.
NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Pri používaní stroja sa po šikmých
a klzkých povrchoch posúvajte pomaly.
Stroj nepoužívajte v oblastiach, kde je teplota okolia
nad 43° C. Funkcie zametania nepoužívajte v
oblastiach, kde je okolitá teplota pod bodom mrazu
0 °C (32 °F).

 Skontrolujte úniky kvapalín (stroje so systémom
zavodňovania batérií a/alebo iba vysokým
vyhadzovaním).
 Skontrolujte stav hydraulickej kvapaliny (iba
vysoké vyhadzovanie).
 Skontrolujte stav prachového filtra zásobníka a
tesnení.
 Vyčistite zásobník a priehradku na odpad.
 Skontrolujte poškodenie a opotrebovanie
všetkých okrajov priestoru pre hlavnú kefu.
 Skontrolujte opotrebovanie a poškodenie hlavnej
kefy. Odstráňte drôt, lanko alebo špagát omotaný
okolo hlavnej kefy.
 Skontrolujte opotrebovanie a poškodenie bočných
kief. Odstráňte drôt, lanko alebo špagát omotaný
okolo kief.
 Stroje s iba bočnými okrajmi kief: Skontrolujte
opotrebovanie a poškodenie okrajov všetkých
bočných kief.
 Skontrolujte prípadné poškodenie alebo
opotrebovanie okrajov zásobníka a tesnení.
 Skontrolujte, či je vstupný filter ventilátora
vysávača čistý.
 Skontrolujte klaksón, predné svetlá, zadné svetlá,
bezpečnostné svetlá a záložný alarm (ak je vo
výbave).
 Skontrolujte, či brzdy a riadenie fungujú správne.
 Skontrolujte poškodenie pneumatík.
 Skontrolujte záznamy údržby a stanovte
požiadavky údržby.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Pri používaní stroja nezametajte
na šikmých plochách so sklonom väčším ako
14,1 % / 8°. Nepresúvajte sa na šikmých plochách
so sklonom väčším ako 21,3 % / 12°.

S16 9045354 (11-2020)
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PREVÁDZKA
ZAPNUTIE STROJA

TLAK KEFY

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Pred naštartovaním stroja
nastavte sedadlo a zapnite si bezpečnostný pás
(ak je súčasťou výbavy).

Za normálnych podmienok zametania a pri zametaní
kobercových povrchov by mal byť tlak kefy nastavený
na najnižšiu hodnotu. Za sťažených podmienok
zametania možno tlak kefy nastaviť na vyššiu
hodnotu. Rýchlosť prepravy a podmienky na podlahe
ovplyvnia výkon čistenia. Ak sú kefy opotrebované, je
možné, že bude potrebné zvýšiť tlak kefy. Stroj sa pri
zapnutí alebo vypnutí vráti k poslednému použitému
nastaveniu.

1.

Sadnite si na sedadlo obsluhy.

2.

Otočte kľúčový prepínač do polohy ON.

POZNÁMKA: Ak bol stroj práve vypnutý, pred
reštartovaním počkajte najmenej päť sekúnd, aby sa
softvér mohol znovu úplne zaviesť.

NASTAVENIE TLAKU HLAVNEJ KEFY
Keď je tlačidlo 1-STEP aktivované, stlačte tlačidlo
tlaku hlavnej kefy na zvýšenie alebo zníženie
nastavení tlaku kefy. Svetlo indikátora tlaku kefy
zobrazuje aktuálne nastavenie tlaku kefy.

3.

Zapnite svetlá (ak sú vo výbave).

4.

Spínač smeru jazdy dajte do smeru potrebného
pre jazdu.

5.

Stlačte pedál plynu, aby sa stroj pohol.

POZNÁMKA: Stroj nebude v chode, kým nebude
obsluha sedieť v sedadle obsluhy.
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POZNÁMKA: Aby ste zabránili poškodeniu
kobercových povrchov, pri zametaní týchto povrchov
nastavte tlak kefy vždy na najnižšiu hodnotu.
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PREVÁDZKA
ZAMETANIE
NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Stroj neprevádzkujte, kým si
neprečítate a nepochopíte príručku.
1.

Otočte kľúčový prepínač do polohy ON.

2.

Ak používate stroj v Eco režime: Stlačte tlačidlo
Eco režimu, ak chcete stroj používať v Eco
režime. Tlak kefy a vákuový ventilátor sa prepnú
na najnižšie nastavenia.

3.

5.

Podľa potreby prispôsobte tlak kefy pre čistenú
oblasť.

POZNÁMKA: Aby ste zabránili poškodeniu
kobercových povrchov, pri zametaní týchto povrchov
nastavte tlak kefy vždy na najnižšiu hodnotu.

6.

Spínač smeru jazdy dajte do polohy posunu
vpred.

7.

Stlačením pedálu plynu začnite zametať.

Stlačte tlačidlo 1-STEP (1-KROK). Kontrolka v
tlačidle sa rozsvieti. Všetky vopred nastavené
funkcie zametania sa zapnú.

UPOZORNENIE: Horľavé materiály alebo
reaktívne kovy môžu spôsobiť výbuch
alebo požiar. Nedvíhajte.

4.

Ak je to potrebné, aktivujte dodatočné funkcie
zametania, ktoré si vyžaduje čistená oblasť.

S16 9045354 (11-2020)

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Pri používaní stroja sa po šikmých
a klzkých povrchoch posúvajte pomaly.
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PREVÁDZKA
8.

Pri zametaní veľkého odpadu stlačte pedál
zachytávania veľkého odpadu, aby ste zvýšili
okraj na zachytávanie veľkého odpadu.

POZNÁMKA: Ak stroj nepretržite zametá 30 alebo
viac minút, vytriasač filtra automaticky filter vytrasie
pri stlačení tlačidla 1-Step na vypnutie systémov
zametania.
POZNÁMKA: Ak sa počas prevádzky stroja zobrazí
nejaký chybový kód alebo kód výstrahy, zastavte stroj
a pozrite si časť CHYBY/VÝSTRAHY tejto príručky,
aby ste zistili príčinu chyby a našli nápravnú akciu, na
odstránenie chyby alebo výstrahy.
12. Na konci každej zmeny alebo podľa potreby
vyprázdnite zásobník na odpad. Pozrite si
časť VYPRÁZDŇOVANIE ZÁSOBNÍKA v tejto
príručke.
ZASTAVENIE ZAMETANIA

9.

Uvoľnením pedálu zachytávania veľkého odpadu
znížte okraj zachytávania veľkého odpadu, aby
ste zachytili väčší odpad za okrajom. Väčší odpad
môžete potom pozametať do zásobníka.

1.

Kým sa stroj ešte pohybuje, stlačte tlačidlo
1-STEP (1-KROK), aby sa čistenie zastavilo.

POZNÁMKA: Ak stroj nepretržite zametá 30 alebo
viac minút, vytriasač filtra automaticky filter vytrasie
pri stlačení tlačidla 1-Step na vypnutie systémov
zametania.

10. Po skončení zametania uvoľnite smerový pedál a
stlačením brzdového pedála zastavte stroj.
11. Stlačením tlačidla 1-STEP zastavte zametanie.
Kontrolka v tlačidle zhasne a funkcie zametania
sa vypnú s krátkym oneskorením.
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2.

Stroj zastavíte uvoľnením pedála plynu a
stlačením brzdového pedála.

3.

Stlačením tlačidla vytriasača filtra odstráňte z filtra
prach a odpad.

4.

Na konci každej zmeny alebo podľa potreby
vyprázdnite zásobník na odpad. Pozrite si
časť VYPRÁZDŇOVANIE ZÁSOBNÍKA v tejto
príručke.
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PREVÁDZKA
VYPRÁZDŇOVANIE ZÁSOBNÍKA
VYPRÁZDŇOVANIE ZÁSOBNÍKA (STROJE S
VYSOKÝM VYHADZOVANÍM)
1.

Prejdite so strojom na miesto alebo k nádobe, kde
vyhadzujete odpad.

2.

Stlačte tlačidlo vytriasača filtra. Vytriasač sa
spustí približne na 30 s. Počas prevádzky
vytriasača bude svietiť kontrolka. Ak by bolo nutné
vytriasač filtra zastaviť, znovu stlačte tlačidlo
vytriasača filtra.
5.

Pomaly prejdite spätným chodom so strojom ku
kontajneru na odpad. Nastavte zásobník nad
kontajner na odpad.

6.

Stlačením a podržaním tlačidla poistky zásobníka
a spodku prepínača zdvihnutia/zníženia
zásobníka znížte zásobník do kontajnera na
odpad na ovládanie prachu.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Pri spätnom chode stroja dávajte
pozor. Keď je zásobník zdvihnutý, pohybujte sa
strojom opatrne.
7.
3.

Pred zdvihnutím zásobníka, vypnite všetky
čistiace funkcie.

4.

Keď sa vytriasač filtra zastaví, stlačte a podržte
tlačidlo poistky zásobníka a hornú stranu
prepínača zdvihnutia/zníženia zásobníka
na zdvihnutie zásobníka. Uvoľnite tlačidlo a
prepínač, keď je zásobník v požadovanej polohe.
Kontrolky posúvania zásobníka sa rozsvietia, keď
je zásobník dostatočne zdvihnutý na bezpečné
vyhodenie obsahu.

Stlačte a držte stlačenú hornú časť valcového
spínača zásobníka, aby sa obsah zásobníka
vysypal. Keď je zásobník vysunutý, kontrolky
prepínača posunutia zásobníka budú blikať.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Pri používaní stroja sa pred
zdvihnutím zásobníka ubezpečte, že máte
dostatok priestoru. Nedvíhajte zásobník, keď je
stroj na šikmej ploche.
POZNÁMKA: Pamätajte, že minimálna výška stropu
potrebná na zdvihnutie zásobníka je 2 220 mm
(87,4 in).
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8.

Stlačte a držte stlačenú dolnú časť valcového
spínača zásobníka, aby sa zásobník vrátil do
zvislej polohy.

9.

Stlačením a podržaním tlačidla poistky zásobníka
a hornej strany prepínača zdvihnutia/zníženia
zásobníka zvýšte zásobník dosť na to, aby sa
vyprázdnil vrch kontajnera na odpad.

POZNÁMKA: Ak nie je zásobník pred znížením úplne
zasunutý, zásobník sa prestane znižovať a pred
pokračovaním do úplne zníženej polohy sa úplne
zasunie.

10. Pomaly sa so strojom posuňte preč od miesta
alebo kontajnera na odpad.
11. Zastavte stroj, potom stlačte a podržte tlačidlo
poistky zásobníka a spodok spínača na
zdvihnutie/zníženie zásobníka, až kým nie je
zásobník úplne znížený.
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PREVÁDZKA
VYPRÁZDŇOVANIE ZÁSOBNÍKA (STROJE S
NÍZKYM VYHADZOVANÍM)
1.

Prejdite so strojom na miesto alebo k nádobe, kde
vyhadzujete odpad.

2.

Stlačením tlačidla vytriasača filtra vytraste z filtra
odpad. Znova stlačte hornú pozíciu spínača
vytriasača filtra, ak je potrebné vytriasač filtra
zastaviť.

3.

Vypnite všetky funkcie čistenia.

4.

Otočte kľúčový prepínač do polohy OFF.

6.

Nastavte rukoväť zásobníka VarioHeight do
požadovanej polohy a znova namontujte oba
kolíky do rukoväti zásobníka, aby ste rukoväť
zaistili v zvýšenej polohe.

7.

Stlačte obe zadržiavacie páky zásobníka
spoločne a zdvihnite zadržiavaciu západku
zásobníka z kolíka zásobníka. Zopakujte na
uvoľnenie západky zadržiavacej páky zásobníka,
ktorá sa nachádza na opačnej strane zásobníka.

POZNÁMKA: Podľa potreby pomocou rukoväti
zásobníka mierne zatlačte zásobník do stroja, ak je
zásobník plný.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skôr ako stroj opustíte alebo v
ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na rovnom
mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
5.

Vyberte z rukoväti zásobníka oba kolíky.

8.
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Zatiahnutím za rukoväť zásobníka vysuňte
zásobník zo stroja.
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PREVÁDZKA
9.

Posuňte zásobník ku kontajneru na odpad a
vyklopením zásobníka vyprázdnite jeho obsah.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Pri používaní stroja si dávajte pri
vyprázdňovaní zásobníka pozor. Zásobník dokáže
udržať až 91 kg (200 lbs). Nesprávne dvíhanie
ťažkého materiálu môže viesť k presileniu chrbta
alebo inému poraneniu.
10. Iba pre stroje vybavené voliteľnými
odnímateľnými zásobníkovými košmi: Zdvihnite
koše zo zásobníka a koše vyprázdnite. Vložte
koše späť do zásobníka.

11. Po dokončení vyprázdňovania zásobníka
zasúvajte zásobník späť do stroja, až kým
západky zadržiavacej páky nezaisťujú zásobník
k stroju.
12. Znížte rukoväť zásobníka do najnižšej polohy.
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PREVÁDZKA
ZAISTENIE OPORNEJ TYČE ZÁSOBNÍKA (STROJE
S VYSOKÝM VYHADZOVANÍM)

ODPOJENIE OPORNEJ TYČE ZÁSOBNÍKA
(STROJE S VYSOKÝM VYHADZOVANÍM)

1.

1.

Zapnite stroj.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Pri štartovaní stroja držte nohu na
pedáli.
2.

Zdvihnite opornú tyč zásobníka z hornej strany
zdvíhacieho valca zásobníka a znižujte opornú
tyč zásobníka proti boku zdvíhacieho valca
zásobníka.

Úplne zdvihnite zásobník.
UPOZORNENIE: Bod možnosti
pricviknutia zdvíhacím ramenom.
Nezdržujte sa v blízkosti zdvíhacích
ramien zásobníka.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Pri používaní stroja sa pred
zdvihnutím zásobníka ubezpečte, že máte
dostatok priestoru. Nedvíhajte zásobník, keď je
stroj na šikmej ploche.
POZNÁMKA: Pamätajte si, že minimálna výška
stropu potrebná na zdvihnutie zásobníka je 2 220 mm
(87,4 in).
3.

Otočte kľúčový prepínač do polohy OFF.

4.

Vyberte ľavý kryt zo stroja alebo potiahnite hornú
časť ľavého krytu preč od stroja dosť na to, aby
ste získali prístup k opornej tyči zásobníka.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Keď štartujete stroj, držte nohu
na brzde a pedál zmeny smeru jazdy v neutrálnej
polohe.
2.

Ľavý kryt znova namontujte/zaistite na stroj.

3.

Otočte kľúčový prepínač do polohy ON.

4.

Úplne spustite zásobník.
UPOZORNENIE: Bod možnosti
pricviknutia zdvíhacím ramenom.
Nezdržujte sa v blízkosti zdvíhacích
ramien zásobníka.

5.

Zdvihnite opornú tyč zásobníka na hornú stranu
zdvíhacieho valca zásobníka.

UPOZORNENIE: Zdvihnutý zásobník
môže spadnúť. Používajte opornú tyč
zásobníka.
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VYPNUTIE STROJA
1.

Dajte dole nohu z pedála plynu.

2.

Stlačte tlačidlo 1-STEP (1-KROK) pre zastavenie
zametania.

3.

Stlačte brzdový pedál, ak chcete stroj zastaviť.

4.

Otočte kľúčový prepínač do polohy OFF a
vytiahnite kľúč.

Pred čistením stroja pomocou vody musia byť všetky
ochranné prvky, kryty a sedadlo dole alebo zatvorené
a musia byť zaistené v príslušných dolných polohách
alebo polohách zatvorenia. Nenechajte prachový filter
zásobníka alebo filter HEPA zvlhnúť.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skôr ako stroj opustíte alebo v
ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na rovnom
mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.

ČISTENIE STROJA
Vonkajšok stroja je možné vyčistiť nízkotlakovou
vodnou sprchou (záhradnou hadicou). Nečistite
stroj vysokotlakovým ostrekovačom ani iným
vysokotlakovým postrekom.
NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Pri vykonávaní servisu stroja v
blízkosti elektrických súčastí stroj neumývajte
tlakovou vodou ani naň nestriekajte hadicou.
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PREVÁDZKA
KÓDY A KONTROLKY PORÚCH/VÝSTRAH
KÓDY KONTROLIEK PORÚCH/VÝSTRAH
Keď stroj alebo nabíjačka batérii zistí poruchu, budú
blikať servisná kontrolka a séria LED kontroliek.

Ak chcete vynulovať indikátory porúch/výstrah, vypnite
stroj a odstráňte príčinu poruchy/výstrahy. Porucha/
výstraha zmizne a vynuluje sa pri opätovnom zapnutí
stroja.
Pozrite si nižšie uvedenú tabuľku s kontrolkami
porúch/výstrah, aby ste určili príčinu a poruchu/
výstrahu odstránili.
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PREVÁDZKA
SERVISNÉ KÓDY KONTROLIEK STROJA
LED kód LED
☼ = Blikanie

Kód poruchy

Príčiny

Náprava

☼☼☼☼☼

0xFFF0

Zapnuté tlačidlo núdzového zastavenia

Uvoľnite tlačidlo núdzového zastavenia a
poruchu vymažte reštartovaním stroja

☼☼●☼●

0x0B06

Výstraha pri prázdnej nádrži batériovej vody

Naplňte nádrž automatického
zavodňovania batérií.

●●●●☼

0x07A1

Požiar zásobníka

Vypnite stroj. Uhaste požiar. Ak je
to potrebné, zavolajte pohotovostný
personál.
Poznámka: Keď nastane táto porucha,
zaznejú zvuky. Stlačením tlačidla
klaksónu ho utíšte.

●☼☼●●

0x0F101

Výstraha, keď nabíjačka nenabíja

Overte, či je nabíjačka pripojená k
batériám.

●●☼☼☼

0x0F102

Výstraha pri prehriatí nabíjačky.

Presuňte stroj do dobre vetraného
priestoru na nabíjanie.

☼●●☼☼

0x0133

Porucha nadprúdu hlavného zametacieho
motora

0x0134

Porucha nadprúdu DP hlavného zametacieho
motora

0x0135

Porucha nadprúdu SW hlavného
zametacieho motora

Skontrolujte odpad, ktorý prekáža kefe/
motoru kefy. Odstráňte drobný odpad
Ak problém pretrváva, kontaktujte
kvalifikovaného servisného zástupcu
spoločnosti Tennant.

0x0153

Porucha nadprúdu pravého zametacieho
motora

0x0154

Porucha nadprúdu DP pravého zametacieho
motora

0x0155

Porucha nadprúdu SW pravého zametacieho
motora

0x0163

Porucha nadprúdu ľavého zametacieho
motora

0x0164

Porucha nadprúdu DP ľavého zametacieho
motora

0x0165

Porucha nadprúdu SW ľavého zametacieho
motora

●☼☼●☼

☼●●●☼

●☼☼☼●

0x0173

Porucha nadprúdu motora filtra/vytriasača

0x0174

Porucha nadprúdu 1 motora filtra/vytriasača

0x0175

Porucha nadprúdu 2 motora filtra/vytriasača

0x0238

Hlavný ovládač zametania zastavený

0x0248

Pravý bočný ovládač zametania zastavený

0x0258

Ľavý bočný ovládač zametania zastavený

0x0268

Ovládač dvíhania zásobníka zastavený

0x0278

Ovládač posúvania zásobníka zastavený

0x0980

Pohon generický

0x09E3

Chyba ovládača pohonu

0x0B04

Porucha CAN systému zavodňovania batérií

0x0F103

Porucha komunikácie CAN nabíjačky batérií

0xFF20

Porucha CAN dosky hlavného zametania

0x09F0

Výstraha pri výpadku komunikácie s
pohonom

Overte, či sa motor vytriasača otáča
voľne. Odstráňte prekážky brániace
otáčaniu motora vytriasača.
Ak problém pretrváva, kontaktujte
kvalifikovaného servisného zástupcu
spoločnosti Tennant.
Skontrolujte odpad prekážajúci ovládaču.
Odstráňte drobný odpad
Ak problém pretrváva, kontaktujte
kvalifikovaného servisného zástupcu
spoločnosti Tennant.

Na odstránenie poruchy stroj reštartujte.
Skontrolujte elektrický istič 1 (CB1).
Resetujte elektrický istič, ak vypadol.
Ak problém pretrváva, kontaktujte
kvalifikovaného servisného zástupcu
spoločnosti Tennant.
Na odstránenie poruchy stroj reštartujte.
Ak problém pretrváva, kontaktujte
kvalifikovaného servisného zástupcu
spoločnosti Tennant.

POZNÁMKA: Spojte sa so servisným zástupcom
spoločnosti Tennant kvôli všetkým iným chybovým
kódom.
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PREVÁDZKA
KÓDY SERVISNÉHO INDIKÁTORA ZABUDOVANEJ
NABÍJAČKY BATÉRIÍ
LED kód LED
☼ = Blikanie

Kód
poruchy

☼☼☼●●

0xF100
0xF104

Batérie sa nedajú správne nabíjať.

Kontaktujte servis.

●☼☼●●

0xF101

Nabíjačka nie je pripojená k článku batérií.

Skontrolujte pripojenia káblov. Ak chybový
kód pretrváva, kontaktujte servis.

●☼●●●

0xF102

Prehriata nabíjačka.

Nechajte nabíjačku vychladnúť. Presuňte
na dobre vetrané miesto. Ak porucha
pretrváva, kontaktujte servis.

●☼☼☼●

0xF103

Chyba komunikácie s nabíjačkou.

Vypnite a zapnite stroj. Ak chybový kód
pretrváva, kontaktujte servis.
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Príčiny
Chyba stavu nabitia batérie.

Náprava
Kontaktujte servis.
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PREVÁDZKA
Možnosti
ODSÁVACIA TYČ (VOLITEĽNÉ)
Príručný vysávač používajte na čistenie oblastí mimo
dosahu stroja.
UPOZORNENIE: Horľavé materiály alebo
reaktívne kovy môžu spôsobiť výbuch
alebo požiar. Nedvíhajte.

MODRÉ SVETLÁ PRE CHODCOV (VOLITEĽNÉ)
Modré svetlá pre chodcov svietia na podlahu pred
strojom a tiež k zadnej časti stroja, čím chodcov
upozorňujú, že v blízkosti je stroj. Modré svetlá
pre chodcov sa automaticky rozsvietia pri zapnutí
kľúčového prepínača. Polohujte predné a zadné
modré svetlá tak, aby osvetľovali dostatočne ďaleko
od stroja a primerane upozorňovali chodcov, že v
blízkosti je stroj.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skôr ako stroj opustíte alebo v
ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na rovnom
mieste.
1.

Zapnite stroj.

2.

Stlačením hornej pozície spínača vákuovej tyče
prepnite systém vákuovej do stavu pohotovosti.

3.

Tye zapnutá: Zdvihnite vákuovú tyč z úložnej
konzoly. Vákuová tyč sa zapne.

4.

Vykonajte čistenie vákuovou tyčou.

5.

Tye vypnutá: Vráťte vákuovú tyč do úložnej
polohy a vákuová tyč sa vypne.

6.

Stlačením dolnej pozície spínača vákuovej tyče
vypnite systém vákuovej tyče.
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PREVÁDZKA
NASTAVENIE HLASITOSTI ZÁLOŽNÉHO ALARMU
(VOLITEĽNÉ)
NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Pri používaní stroja dodržiavajte
miestne bezpečnostné predpisy, ktoré sa týkajú
záložných alarmov.
Hlasitosť záložného alarmu sa môže nastaviť na
úroveň hlasitosti 85 − 102 dB(A). Na nastavenie
hlasitosti zdvihnite sedadlo do vyvýšenej polohy,
zaistite podperu sedadla a otočným gombíkom na
nastavenie hlasitosti alarmu upravte hlasitosť.
Zvýšte úroveň hlasitosti: Otočte gombíkom v smere
chodu hodinových ručičiek.
Znížte úroveň hlasitosti: Otáčajte gombík proti smeru
chodu hodinových ručičiek.
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PREVÁDZKA
RIEŠENIE PROBLÉMOV SO STROJOM
Problém

Príčina

Náprava

Nadmerné prášenie

Vákuový ventilátor vypnutý

Zapnite ventilátor vysávača

Prachový filter zásobníka upchatý

Potraste alebo vymeňte prachový filter.

Plášte a prachové tesnenia kefy sú
opotrebované, poškodené alebo zle
nastavené.

Vymeňte alebo nastavte plášte alebo
tesnenia kefy

Tesnenie odsávacieho ventilátora je
poškodené

Vymeňte tesnenie odsávacieho ventilátora.

Zlyhanie odsávacieho ventilátora

Spojte sa so servisným zástupcom
spoločnosti Tennant

Spustil sa obvod kontroly teploty.

Nechajte obvod kontroly teploty vychladnúť.

Upchatý perma-filter

Vyčistite perma-filter

Opotrebované štetiny kefy

Vymeňte kefy

Odpad zachytený v hnacom mechanizme
hlavnej kefy

Vyberte odpad z hnacieho mechanizmu
hlavnej kefy.

Zlyhanie pohonu hlavnej alebo bočnej kefy

Spojte sa so servisným zástupcom
spoločnosti Tennant

Zásobník plný

Vyprázdnite zásobník.

Okraj na zachytávanie veľkého odpadu
opotrebovaný alebo poškodený

Vymeňte okraj na zachytávanie veľkého
odpadu

Obehová klapka poškodená

Vymeňte klapku

Tesnenia zásobníka opotrebované alebo
poškodené

Vymeňte tesnenia

Nesprávna zametacia kefa

Spojte sa so servisným zástupcom
spoločnosti Tennant

Zlyhanie pohonu bočnej kefy

Spojte sa so servisným zástupcom
spoločnosti Tennant

Zlyhanie pohonu hlavnej kefy

Spojte sa so servisným zástupcom
spoločnosti Tennant

Batéria nie je úplne nabitá

Dajte batériu nabíjať, kým sa nabíjačka
automaticky nevypne

Slabý výkon zametania

Skrátený čas prevádzky

Chybná batéria

Vymeňte batériu.

Batérie potrebujú údržbu

Pozri kapitolu BATÉRIE v časti ÚDRŽBA.

Chybná nabíjačka batérie

Vymeňte nabíjačku batérie

Funkcie zametania sa
nezapnú.

Zásobník je hore.

Zásobník spustite úplne dole

Požiar v zásobníku

Stroj vypnite. Uhaste požiar.
Ak je to potrebné, zavolajte pohotovostný
personál.

Slabý výkon vákua
vákuovej tyče

Vákuové vrecko je poškodené alebo plné

Vymeňte vákuové vrecko

Upchatá hadica

Vytiahnite upchatie

Roztrhnuté tesnenia systému suchého
vysávania

Vymeňte tesnenia
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PREVÁDZKA
RIEŠENIE PROBLÉMOV S FILTRAČNÝM
SYSTÉMOM HEPA
V prípade strojov vybavených filtrom HEPA platí,
že ak si počas prevádzky stroja všimnete na stroji
nadbytočný prach, pozrite si nižšie uvedenú tabuľku
riešenia problémov a postupy riešenia problémov.
Krok

Opatrenie

Nepráši

Práši

1

* Použite elektrický vytriasač na vytrasenie hlavného
prachového filtra
* Prázdny zásobník

Pokračujte v zametaní

Pokračujte krokom 2

2

* Skontrolujte tesnenia zásobníka

Pokračujte v zametaní

Pokračujte krokom 3

3

* Vyberte hlavný filter a vložte do igelitového vrecka a ručným
poklepaním na filter prach odstráňte
* Skontrolujte tesnenie na kryte filtra
* Skontrolujte tesnenia nachádzajúce sa hore a dole na
prachovom filtri zásobníka
* Skontrolujte tesnenie k vstupu vákuového ventilátora

Pokračujte v zametaní

Pokračujte krokom 4

4

* Skontrolujte poškodenie a nastavenie okrajov ovládania
prachu bočných kief

Pokračujte v zametaní

Pokračujte krokom 5

5

* Skontrolujte všetky vonkajšie okraje priehradky na
zametanie
* Vyberte hlavnú zametaciu kefu a skontrolujte okraje
zametacej komory

Pokračujte v zametaní

Pokračujte krokom 8

6

* Odstráňte filter HEPA a skontrolujte tesnenia dosky
ventilátora

Pokračujte v zametaní
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ÚDRŽBA
ÚDRŽBA
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ÚDRŽBA
TABUĽKA ÚDRŽBY
Nižšie uvedená tabuľka označuje zodpovedného
pracovníka za každý postup.
O = Obsluha
T = Vyškolený personál
= označuje jedinečný harmonogram údržby pre
stroje vybavené filtračným systémom HEPA.
Interval

Denne /
8 hodín

Zodp.
osoba

S
HEPA

50 hodín

Kľúč

Opis

Postup

Mazivo/
Kvapalina

Počet servisných
bodov

O

7

Hydraulická
nádržka (iba stroje
s vysokým vyhadzovaním)

Skontrolujte
úroveň hladiny
hydraulickej kvapaliny.

HYDO

1

O

1

Stierky priestoru na
kefu

Skontrolujte
poškodenie,
opotrebovanie a
nastavenie

-

5

1

Okraje priestoru na
kefu HEPA

Skontrolujte
poškodenie,
opotrebovanie a
nastavenie

-

2

O

2

Bočné okraje

Skontrolujte
poškodenie,
opotrebovanie a
nastavenie

-

2

O

3

Hlavná kefa

Skontrolujte
poškodenie,
opotrebovanie a
odpad

-

2

O

4

Pravá kefa/
Ľavá kefa
(voliteľné)

Skontrolujte
poškodenie,
opotrebovanie,
odpad

-

1 (2)

O

-

Okraje ovládania
prachu bočných kief
(voliteľné)

Skontrolujte
poškodenie,
opotrebovanie a
nastavenie

-

Všetky

O

5

Prachový filter
zásobníka

Otrasením vyčistite

-

1

O

Týždenne

Bez
HEPA

*

O

*

5

Zásobník

Čistenie a vypláchnutie

-

1

O

*

19

Tesnenia HEPA dvierok hlavnej kefy

Skontrolovať
poškodenie a
opotrebovanie

-

1

O

6

Taška s vákuovou
tyčou (voliteľná)

Vyčistiť

-

1

T

8

Články batérie

Skontrolovať
úroveň hladiny
elektrolytu

DW (Destilovaná
voda)

Všetky

O

8

Priestor pre batériu

Skontrolujte kvapalinu. Podľa potreby
vypustite

-

O

3

Hlavná kefa

Otočte naopak

-

1

O

-

Taška s vákuovou
tyčou (voliteľná)

Skontrolujte alebo
vymeote vákuovú
tašku

-

1

O

-

Ventilátor s
vákuovou tyeou
(volite3ný)

Skontrolujte
poškodenie alebo
opotrebovanie

-

1
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ÚDRŽBA
Nižšie uvedená tabuľka označuje zodpovedného
pracovníka za každý postup.
O = Obsluha
T = Vyškolený personál
= označuje jedinečný harmonogram údržby pre
stroje vybavené filtračným systémom HEPA.
Interval

Zodp.
osoba.

100 hodín

200 hodín

500 hodín

Kľúč

Opis

T

8

Systém zavodnenia
batérie (voliteľné)

Skontrolujte
poškodenie a
opotrebovanie
hadíc a spojení

O

5

Prachový filter
zásobníka

Vymeote
poškodenie, vyeistite alebo vymeote

O

10

Tesnenia zásobníka

Skontrolujte
poškodenie alebo
opotrebovanie

-

6

O

5

Tesnenia filtra zásobníka

Skontrolujte
poškodenie alebo
opotrebovanie

-

2

O

21

Perma-Filter

Skontrolujte odpad,
podľa potreby
vyčistite

O

5

Prachová mriežka
(voliteľná)

Skontrolujte odpad,
podľa potreby
vyčistite

O

11

Vákuové tesnenie

Skontrolujte
poškodenie alebo
opotrebovanie

-

1

O

1

Okraj na zachytávanie veľkého
odpadu

Skontrolujte
poškodenie alebo
opotrebovanie

-

1

O

14

Pás pohonu hlavnej
kefy

Skontrolovať
opotrebovanie

-

1

T

16

Reťaz riadenia

Namažte, skontrolujte napnutie
a skontrolujte
poškodenie a
opotrebovanie.

GL

1

O

4

Kryt bočnej kefy

Skontrolujte
poškodenie alebo
opotrebovanie

-

1 (2)

T

8

Svorky a káble
batérie

Skontrolovať a
vyčistiť

-

Všetky

T

17

Čapy zdvíhacieho
ramena zásobníka (iba stroje s
vysokým vyhadzovaním)

Namažte

SPL

3

O

18

Pneumatiky

Skontrolovať
poškodenie a
opotrebovanie

-

3

T

20

Motor(y) ventilátora
vákuovej tyče

Skontrolujte kefy
motora

-

1

11

Motory vákuového
ventilátora HEPA

Skontrolujte kefy
motora

-

2

T

42

S
HEPA

*

Bez
HEPA

Postup

Mazivo/
Kvapalina

Počet
servisných
bodov
Všetky

1

1
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ÚDRŽBA
Nižšie uvedená tabuľka označuje zodpovedného
pracovníka za každý postup.
O = Obsluha
T = Vyškolený personál
= označuje jedinečný harmonogram údržby pre
stroje vybavené filtračným systémom HEPA.
Interval

Zodp.
osoba.

S
HEPA

Bez
HEPA

Kľúč

800
hodín

T

-

1750
hodín

T

2 400
hodín

T

Opis

Postup

Mazivo/Kvapalina

Počet
servisných
bodov

Hydraulické hadice
(iba stroje s
vysokým vyhadzovaním)

Skontrolujte
opotrebovanie a
poškodenie

-

Všetky

13

Motor vákuového
ventilátora

Skontrolujte kefy
motora

-

1

7

Hydraulická
nádržka (iba stroje
s vysokým vyhadzovaním)

Vymeňte hydraulickú kvapalinu

HYDO

1

MAZIVO/KVAPALINA
DW – destilovaná voda.
SPL<a><a>Špeciálne mazivo, mazivo Lubriplate EMB
(diel Tennant číslo 01433-1)
GL SAE 90 mazivo prevodov
HYDOTennantTrue prvotriedna hydraulická kvapalina
alebo ekvivalent
POZNÁMKA: Je možné, že v extrémne prašnom
prostredí bude potrebné skrátiť intervaly údržby.
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ÚDRŽBA
ŽLTÉ DOTYKOVÉ BODY
Stroj má žlté dotykové body, ktoré je možné ľahko
vyhľadať, pre jednoduché úkony servisu. Na
vykonávanie týchto úkonov údržby nie sú potrebné
žiadne nástroje.

ČAPY ZDVÍHACIEHO RAMENA ZÁSOBNÍKA (IBA
STROJE S VYSOKÝM VYHADZOVANÍM)
Namažte čapy zdvíhacieho ramena zásobníka po
každých 200 hodinách prevádzky.

MAZANIE
NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
REŤAZ RIADENIA
Reťaz riadenia je umiestnená priamo nad zostavou
pohonu kolesa. Po každých 200 hodinách
skontrolujte poškodenie alebo opotrebovanie reťaze
riadenia a namažte ju.
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ÚDRŽBA
HYDRAULIKA (IBA STROJE S VYSOKÝM
VYHADZOVANÍM)
Každý deň skontrolujte úroveň hladiny hydraulickej
kvapaliny pri prevádzkovej teplote. Úroveň hladiny
hydraulickej kvapaliny by mala byť medzi značkami
MIN a MAX na nádržke hydraulickej kvapaliny. Pri
kontrole hladiny hydraulickej kvapaliny musí byť
zásobník dole.

HYDRAULICKÁ KVAPALINA
Prvotriedna hydraulická kvapalina TennantTrue
(s predĺženou životnosťou)
Diel
Číslo

Kapacita
(objem)

Index stupňa viskozity
ISO (VI)

1057707

3,8 l

1057708

19 L

ISO 32
VI 163 alebo vyššie

Ak používate hydraulickú kvapalinu, ktorá je dostupná
v mieste vášho pôsobenia, ubezpečte sa, že jej
parametre sa zhodujú s parametrami hydraulickej
kvapaliny značky Tennant. Náhradné kvapaliny
môžu spôsobiť predčasné zlyhanie hydraulických
komponentov.
POZOR! Hydraulické komponenty sú závislé
od hydraulickej kvapaliny systému na vnútorné
mazanie. Ak do hydraulického systému vniknú
nečistoty alebo iné kontaminanty, dôjde
k nefunkčnosti, rýchlejšiemu opotrebovaniu
a poškodeniu.
POZOR! Neprepĺňajte nádrž na hydraulickú
kvapalinu a ani nepoužívajte stroj pri nízkej
hladine hydraulickej kvapaliny v nádrži. Môže
dôjsť k poškodeniu hydraulického systému stroja.

HYDRAULICKÉ HADICE

Po každých 2 400 hodinách prevádzky nádržku na
hydraulickú kvapalinu vypustite a naplňte ju novou
prémiovou hydraulickou kvapalinou TennantTrue.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Pri vykonávaní servisných prác
na stroji vyhľadajte pomocou kartónu vytekajúcu
hydraulickú kvapalinu pod tlakom.

Po každých 800 hodinách prevádzky skontrolujte
opotrebovanie a poškodenie hydraulických hadíc.

Kvapalina unikajúca pod vysokým tlakom z veľmi
malého otvoru môže byť takmer neviditeľná a môže
spôsobiť vážne poranenia.

00002

Ak utrpíte poranenie unikajúcou hydraulickou
kvapalinou, ihneď vyhľadajte lekára. Ak nebudete
ihneď vhodne lekársky ošetrení, môže dôjsť k vážnej
infekcii alebo reakcii.
Ak objavíte unikanie kvapaliny, spojte sa
s mechanikom alebo dozorom.
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ÚDRŽBA
BATÉRIE

KONTROLA ÚROVNE HLADINY ELEKTROLYTU
Batérie naplnené elektrolytom (vlhké)/olovené batérie
si vyžadujú bežnú obsluhu tak, ako je to popísané
nižšie. Raz týždenne skontrolujte úroveň hladiny
elektrolytu batérie.
POZNÁMKA: Hladinu elektrolytu nekontrolujte v
prípade, že je stroj vybavený systémom zavodňovania
batérie. Prejdite na časť SYSTÉM ZAVODNENIA
BATÉRIE (VOLITEĽNÉ).

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
ZAPLAVENÉ (MOKRÉ) A BEZÚDRŽBOVÉ
ZAPEČATENÉ OLOVENÉ BATÉRIE
Životnosť batérií závisí od ich správnej údržby. Ak
chcete získať čo najdlhšiu životnosť batérií:
–

Nenabíjajte batérie viac ako jedenkrát denne a
len potom, ako bol prístroj minimálne 15 minút v
prevádzke.

–

Nenechávajte batérie čiastočne vybité po dlhý
čas.

–

Batérie nabíjajte len na dobre vetranom
mieste, aby sa zabránilo nahromadeniu plynu.
Blok batérií nabíjajte pri teplotách nižších ako
80 °F/27 °C a vyšších ako 32 °F/0 °C.

–

Nechajte, aby nabíjačka úplne dobila batérie
predtým, ako znovu použijete stroj.

–

Udržiavajte správnu hladinu elektrolytu vo
vlhkých batériách tak, že ich budete každý
týždeň kontrolovať.

08247

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Pri údržbe prístroja odstráňte z
okolia batérií všetky kovové objekty. Zabráňte
kontaktu s akumulátorovou kyselinou.
Pred nabíjaním by hladina mala byť mierne nad
doskami batérie tak, ako je to na obrázku. Ak je
úroveň hladiny nižšia, pridajte destilovanú vodu.
NEPREPĹŇAJTE. Elektrolyt sa pri nabíjaní rozpína
a mohol by pretiecť. Po nabíjaní sa môže pridať
destilovaná voda až do približne 3 mm (0,12 palca)
pod kontrolnými trubicami.

Before Charging

After Charging

POZNÁMKA: Pokiaľ je súčasťou stroja automatický
systém zavodňovania batérií, prejdite na časť
AUTOMATICKÝ SYSTÉM ZAVODŇOVANIA
BATÉRIÍ SMART-FILL.

POZNÁMKA: Dbajte na to, aby veká batérie boli
počas nabíjania na svojich miestach. Po nabíjaní
batérií môžete cítiť zápach síry. To je normálne.
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ÚDRŽBA
BEZÚDRŽBOVÉ BATÉRIE
Batérie, ktoré si nevyžadujú údržbu (s tesnením AGM)
si nevyžadujú vlhčenie. Čistenie a iná bežná údržba je
stále potrebná.
KONTROLA PRIPOJENÍ/ČISTENIE
Po každých 200 hodinách používania skontrolujte
uvoľnené prípojky batérie a pomocou silného roztoku
sódy bikarbóny a vody vyčistite povrch batérií, vrátane
koncoviek a káblových svoriek. Vymeňte všetky
opotrebované alebo poškodené drôty. Pri čistení
batérie neodstraňujte veká batérie.
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ÚDRŽBA
NABÍJANIE BATÉRIÍ

6.

DÔLEŽITÉ: Pred nabíjaním sa ubezpečte, že
nabíjačka je správne nastavená na príslušný typ
batérie.

Integrovaná nabíjačka batérií: Kontrolky vybitia
batérií sa budú rozsvecovať počas cyklu
nabíjania. Keď všetkých päť kontroliek zabliká
opakovane dvakrát, cyklus nabíjania je ukončený.

POZNÁMKA: Použite nabíjačku so správnymi
hodnotami pre batérie, aby ste predišli poškodeniu
batérií alebo skráteniu ich životnosti.
POZNÁMKA: Nepoužívajte príležitostné nabíjanie
pri štandardných batériách, pretože to môže skrátiť
ich životnosť.
1.

Stroj odstavte na rovnom, suchom povrchu na
dobre vetranom mieste.

2.

Otočte kľúčový prepínač do polohy OFF
(Vypnuté).

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
3.

Nadvihnutím otvorte kryt priestoru na batériu a
pripojte oporu.

POZNÁMKA: Pred nabíjaním sa ubezpečte, že
batérie majú správnu úroveň hladiny elektrolytu.
Pozri časť KONTROLA ÚROVNE HLADINY
ELEKTROLYTU.
4.

Stroje s externými nabíjačkami: Zapojte
konektor nabíjačky do konektora externého
nabíjania batérie stroja.

5.

Kábel zdroja napájania nabíjačky pripojte do
správne uzemnenej zásuvky.
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Nabíjačka začne automaticky nabíjať a vypne
sa pri úplnom nabití batérie. Maximálny cyklus
nabíjania môže trvať až 6 – 12 hodín v závislosti
od typu batérie.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Počas prevádzky nabíjačky
neodpájajte kábel jednosmerného napätia externej
nabíjačky od zásuvky stroja. Môže to spôsobiť
iskrenie. Ak je potrebné odpojiť nabíjačku počas
procesu nabíjania, odpojte najprv kábel sieťového
prívodu.
7.

Stroje s externými nabíjačkami: Po úplnom nabití
batérií odpojte AC napájací kábel od zásuvky
a potom odpojte nabíjací kábel od konektora
externého nabíjania batérie stroja.

POZNÁMKA: V prípade modelov vybavených
externou nabíjačkou skôr ako odpojíte nabíjačku od
stroja, najskôr vždy odpojte napájací kábel AC.
Stroje so vstavanými nabíjačkami: Po úplnom
nabití batérií odpojte napájací kábel AC od
zásuvky a kábel naviňte na úložné háky
nachádzajúce sa na kryte priestoru pre batériu.
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ÚDRŽBA
NASTAVENIA VSTAVANEJ A EXTERNEJ
NABÍJAČKY BATÉRIÍ

4.

POZNÁMKA: Nasledujúce pokyny sú určené pre
Delta-Q model nabíjačky RC-900-U36 dodávaný
spoločnosťou Tennant.
POZNÁMKA: Na zmenu nastavení vstavanej
nabíjačky je potrebné použiť servisný diagnostický
nástroj Tennant.
1.

Profil
Nastavenie
3

Ak chcete zobraziť aktuálne nastavenie
profilu, stlačte a pusťte tlačidlo na výber profilu
nabíjania. Nastavenie profilu označuje počet po
sebe nasledujúcich bliknutí zeleného svetla po
počiatočných dvoch bliknutia červeného svetla.
Tento kód sa zopakuje dvakrát.
napr. Nastavenie profilu 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Bliká: červená-červená-zelená-zelená-zelená)

7

Ak chcete prejsť do režimu výberu batérie a
vybrať nové nastavenie profilu, stlačte a podržte
na 5 sekúnd tlačidlo na výber profilu nabíjania.
Vybraný režim potvrdí rýchle blikanie červeného
svetla.

3.

Indikátor potom zobrazí aktuálne nastavenie
profilu. Zopakuje sa to 4-krát.

Opis batérie
Vlhké, Trojan 180 – 240 AH
Vlhké, Trojan 270 – 360 AH

2-1

Vlhké, Enersys/Tab 180 – 260 AH

2-8

Gélové, Deka 180 – 200 AH

4-3

AGM, Discover 200 – 400 AH

5-1

Gélové, Sonnenschein 150 – 250 AH

1-6-8

TPPL, 12XFC48/12XFC58/12XFC60

5.

Ak chcete uložiť nové nastavenie, stlačte tlačidlo
na 7 sekúnd, dokým sa nové nastavenie nepotvrdí
blikaním zeleného svetla. Nové nastavenie sa
zopakuje dvakrát a medzi opakovaniami dvakrát
zabliká červené svetlo.

6.

Zopakujte krok 1 na potvrdenie nového
nastavenia nabíjačky batérií.

napr. Nastavenie profilu 4-3: ☼☼☼☼☼☼ ║ ☼☼☼
(Bliká: červená-červená, zelená-zelená-zelená zelená - pauza - zelená-zelená-zelená)

2.

Ak chcete zmeniť nastavenie profilu, stlačte
tlačidlo na výber profilu, zatiaľ čo sa aktuálne
nastavenie opakuje štyrikrát. Stláčajte tlačidlo,
dokým požadované nastavenie profilu nezačne
blikať

Príklad: Nastavenie profilu 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Bliká: červená-červená-žltá-žltá-žltá)
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ÚDRŽBA
RUČNÝ SYSTÉM ZAVOD OVANIA BATÉRIÍ

3.

Nájdite spojku hadice plnenia batérie vo vnútri
priehradky na batériu. Odstráňte protiprachové
viečko a pripojte hadicu ručného čerpadla.

4.

Opačný koniec hadice ručného čerpadla ponorte
do nádoby s destilovanou vodou

5.

Stlačte balónik ručného čerpadla na hadici, kým
nie je pevný. Indikátory hladiny sa po naplnení
zmenia na bielu farbu.

6.

Po pridaní vody znovu nainštalujte protiprachové
viečko na plniacu hadicu batérie a ručné čerpadlo
uskladnite vo vnútri priestoru batérie na budúce
použitie.

Nasledujúce pokyny sa vzťahujú na stroje vybavené
ručným systémom zavodňovania batérií ručným
čerpadlom.

Voliteľný ručný systém zavodňovania batérií
poskytuje bezpečný a jednoduchý spôsob
udržiavania správnych hladín elektrolytu v batériách.
Je navrhnutý len pre batérie Wet BFS TAB.
NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Ak je to potrebné, pri
vykonávaní údržby prístroja používajte osobné
ochranné prostriedky. Zabráňte kontaktu s
akumulátorovou kyselinou.
Pred použitím systému zavodnenia batérií
skontrolujte, či hadice a prípojky nie sú poškodené
alebo opotrebované.
1.

Pred použitím systému zavodnenia batérie
najskôr batérie úplne nabite. Pred nabíjaním
do batérií nepridávajte vodu, pretože hladina
elektrolytu sa zvýši a počas nabíjania môže
pretiecť.

2.

Po nabití batérií skontrolujte indikátory hladiny
elektrolytu batérie umiestnené na krytoch
batérie. Ak je indikátor hladiny čierny, pridajte
vodu tak, ako je to popísané v nasledujúcich
pokynoch. Ak sú indikátory hladiny biele,
elektrolyt má správnu hladinu a nie je potrebné
pridať vodu.
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VYPÚŠŤACÍ VENTIL PRIESTORU PRE BATÉRIE
Pomocou vypúšťacieho ventilu priestoru pre batérie
vypustite kvapalinu z priestoru pre batérie. Týždenne
kontrolujte prítomnosť kvapaliny v priestore pre batériu
a ak v priestore pre batériu je kvapalina, vyprázdnite
ju.
NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Keď vykonávate údržbu stroja, pri
likvidácii kvapaliny v priestore pre batériu sa vždy
riaďte bezpečnostnými predpismi pracoviska.
1.

Umiestnite stroj nad oblasť, kde sa dá priestor
pre batériu bezpečne vyprázdniť, stroj vypnite a
vyberte kľúč.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skôr ako stroj opustíte alebo v
ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na rovnom
mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
1.

Uvoľnite prístupové dvere priestoru hlavnej
zametacej kefy a otvorením dverí získajte prístup
k vypúšťaciemu ventilu priestoru pre batériu, ktorý
sa nachádza v priestore hlavnej zametacej kefy.

2.

Otvorte vypúšťací ventil priestoru pre batérie a
kvapalinu nechajte vytiecť z priestoru pre batérie.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Ak je to potrebné, pri vykonávaní
údržby prístroja používajte osobné ochranné
prostriedky. Zabráňte kontaktu s akumulátorovou
kyselinou.

3.

Keď z priestoru pre batérie vytečie celá kvapalina,
zatvorte vypúšťací ventil priestoru pre batérie.
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ISTIČE, POISTKY A RELÉ
ISTIČE
Ističe sú zariadenia, ktoré je možné opätovne
nastaviť, určené na ochranu elektrického okruhu,
ktoré zastavujú tok prúdu v prípade preťaženia
okruhu. Keď sa istič aktivuje, vynulujte ho manuálne
stlačením tlačidla na opätovné nastavenie (reset),
keď istič ochladne.
Ističe 1 až 11 sa nachádzajú za sedadlom operátora
v elektrickom priestore. Vyberte kryt elektrického
priestoru, aby ste získali prístup k ističom.

Ističe 12 až 19 sa nachádzajú za ochranným
prístupovým panelom krytu riadenia.

V tabuľke nižšie sú znázornené ističe a elektrické
komponenty, ktoré chránia.
Istič

Hodnota

Chránený obvod

CB1

40 A

Hlavná riadiaca doska

CB2

40 A

Hlavný zametací motor

CB3

30 A

Motor vákuového ventilátora

CB4

30 A

Motor vákuového ventilátora HEPA

CB5

15 A

Vytriasač filtra

CB6

2,5 A

Používateľské rozhranie/
zapaľovanie

CB7

2,5 A

Kľúčový spínač

CB8

2,5 A

Prepínač predného/zadného/stroboskopického svetla (voliteľné)

CB9

25 A

Motor ventilátora vákuovej tyče

CB10

2,5 A

Automatické zavodňovanie batérií
(ABW) Smart-Fill (voliteľné)

CB11

-

CB12

15 A

Motor ľavej kefy

Nepoužíva sa

CB13

15 A

Motor pravej kefy

CB14

2,5 A

Predný klaksón a spiatočka zvolené

CB15

2,5 A

Prepínač vákuovej tyče (voliteľné)

CB16

2,5 A

Modré svetlá (voliteľné)

CB17

-

Nepoužíva sa

CB18

-

Nepoužíva sa

CB19

-

Nepoužíva sa

Ak preťaženie, ktoré spôsobilo aktiváciu ističa,
je stále prítomné, istič prúdu bude pokračovať v
zastavovaní prúdu, kým sa problém neodstráni.
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POISTKY

ELEKTRICKÉ MOTORY

Poistky sú zariadenia na jednorazovú ochranu, ktoré
zastavujú tok prúdu v prípade preťaženia okruhu.
Nikdy nemeňte za poistky s vyššou hodnotou, ako je
uvedené.

Skontrolujte uhlíkové kefy na rôznych elektrických
motoroch. Intervaly kontrol uhlíkovej kefy nájdete v
nižšie uvedenej tabuľke.
Kontrola uhlíkovej kefy

Hodiny

Motor vákuového ventilátora

1750

Motor vákuového ventilátora HEPA
(voliteľný)

500

Motor ventilátora vákuovej tyče
(voliteľný)

500

Poistky sa nachádzajú v ovládacej skrini za panelom
ističov alebo sú zapojené sériovo vo zväzkoch a
kábloch.
Poistka

Hodnota

Poistka-1

80 A

Chránený obvod
Systém pohonu

RELÉ
Relé sú elektrické spínače, ktoré sa otvárajú a
zatvárajú v rámci riadenia iného elektrického obvodu.
Relé môžu ovládať výstupný obvod s väčším
napájaním, než má vstupný obvod. Hlavný pomocný
stýkač (M1) sa nachádza v elektrickom priestore za
sedadlom operátora. Obtokové relé nabíjačky (M2) sa
nachádza za panelom ističov v elektrickom priestore
za sedadlom operátora. Relé vákuovej tyče (M3) sa
nachádza v priestore vákuovej tyče.
V nasledujúcej tabuľke nájdete zoznam relé
a riadených obvodov.
Relé

Hodnota

M1

Jednosmerné
napätie 36 V,
200 A

Hlavný stýkač

M2

36 VDC, 25 A

Obtok nabíjačky

M3

36 VDC, 25 A

Vákuová tyč
(voliteľné)
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ÚDRŽBA
SYSTÉM FILTRÁCIE HEPA (VYSOKOÚČINNÝ
ČASTICOVÝ FILTER) (VOLITEĽNÝ)

5.

Iba pre stroje vybavené voliteľnými odnímateľnými
zásobníkovými košmi: Zdvihnite koše zo
zásobníka a koše vyprázdnite a vypláchnite.
Vložte koše späť do zásobníka.

6.

Vložte zásobník späť do stroja.

7.

Pred používaním stroja nechajte zásobník
uschnúť.

Systém filtrácie HEPA (vysokoúčinný časticový
filter) je systém suchého zametania pozostávajúci
zo suchého ovládania prachu a filtra HEPA. Filtre,
okraje a tesnenia v každej z týchto oblastí sú kritické
z hľadiska výkonu systému HEPA.
Voliteľný systém filtrácie HEPA pomáha čistiť
prostredia s jemným prachom.
POZNÁMKA: Pri čistení alebo vykonávaní
ľubovoľného typu údržby na systémoch filtrácie
HEPA si preštudujte firemné alebo miestne predpisy
týkajúce sa požiadaviek na bezpečnosť.
ZÁSOBNÍK
Zásobník kontrolujte a čistite denne.
ČISTENIE ZÁSOBNÍKA S NÍZKYM
VYHADZOVANÍM
1.

Otočte kľúčový prepínač do polohy OFF.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
2.

1.

Zapnite stroj, dvíhajte zásobník, až kým nesvietia
kontrolky spínača vysunutia zásobníka, zásobník
úplne vysuňte a vypnite stroj.

2.

Vyčistite zo zásobníka prípadný odpad.

3.

Stroje HEPA: Na vyčistenie zásobníka použite
záhradnú hadicu.

4.

Zapnite stroj, zasuňte zásobník, znížte zásobník a
vypnite stroj.

5.

Pred používaním stroja nechajte zásobník
uschnúť.

Vyberte zásobník zo stroja. V časti
VYPRÁZDŇOVANIE ZÁSOBNÍKA (STROJE S
NÍZKYM VYHADZOVANÍM) nájdete pokyny na
vybratie zásobníka zo stroja.

3.

Vyčistite zo zásobníka prípadný odpad.

4.

Stroje HEPA: Na vyčistenie zásobníka použite
záhradnú hadicu.
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ČISTENIE ZÁSOBNÍKA S VYSOKÝM
VYHADZOVANÍM
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PRACHOVÝ FILTER ZÁSOBNÍKA
NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skôr ako stroj opustíte alebo v
ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na rovnom
mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.

POZNÁMKA: Pred vybratím filtra zo stroja sa uistite,
že oporné rameno priestoru filtra zásobníka je úplne
zaistené.

VYTIAHNUTIE/VÝMENA PRACHOVÉHO FILTRA
ZÁSOBNÍKA
Na konci každej pracovnej zmeny a pred vybratím
filtra zo stroja filter vytraste. Filter skontrolujte a
vyčistite po každých 100 hodinách prevádzky.
Poškodené prachové filtre vymeňte.
POZNÁMKA: Ak sa stroj používa v extrémne prašných
podmienkach, čistite filter častejšie.
1.

2.

Uvoľnite zadržiavač každého priestoru filtra
zásobníka nachádzajúci sa na oboch stranách
priestoru filtra.

Zdvíhajte priestor filtra zásobníka, až kým oporné
ramená priestoru filtra zásobníka nezaisťujú
priestor filtra zásobníka otvorený.
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3.

Vyberte filter z priestoru filtra zásobníka.

4.

Vyčistite alebo vyhoďte prvok prachového filtra.
Pozrite si časť ČISTENIE PRACHOVÉHO
FILTRA.

5.

Iba pri strojoch s voliteľnou prachovou mriežkou
FiberShield: Vyberte prachovú mriežku z priestoru
filtra zásobníka a odstráňte z prachovej mriežky
prach a odpad. Znova nainštalujte prachovú
mriežku.

6.

Vložte späť prachový filter.

7.

Odpojte oporné ramená priestoru filtra zásobníka,
znížte priestor filtra zásobníka a zaistite priestor
filtra zásobníka v zatvorenom stave.
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ÚDRŽBA
ČISTENIE PRACHOVÉHO FILTRA ZÁSOBNÍKA
(STROJE VYBAVENÉ ŠTANDARDNÝM
FILTRAČNÝM SYSTÉMOM)

ČISTENIE PRACHOVÉHO FILTRA ZÁSOBNÍKA
(IBA STROJE VYBAVENÉ FILTRAČNÝM
SYSTÉMOM HEPA)

Na vyčistenie prachového filtra použite jeden
z nasledovných spôsobov:

POZNÁMKA: Nečistite filter HEPA, keď sa upchá
odpadom. HEPA sa nedá vyčistiť a pri poškodení
alebo upchatí ho treba vymeniť. Nasledujúce spôsoby
čistenia možno použiť iba na čistenie prachového filtra
zásobníka.

TRASENIE – stlačte spínač vytriasača filtra.
POKLEPANIE – Na rovnom povrchu jemne poklepte
po filtri. Nepoškoďte okraje filtra. Filter nebude
dobre utesnený, ak sú jeho okraje poškodené.

Na vyčistenie prachového filtra použite jeden
z nasledovných spôsobov:
TRASENIE – Stlačte spínač vytriasača filtra.
POKLEPANIE – Na rovnom povrchu jemne poklepte
po filtri. Nepoškoďte okraje filtra. Filter nebude
dobre utesnený, ak sú jeho okraje poškodené.

VZDUCH – Pri použití stlačeného vzduchu vždy
používajte ochranu očí. Fúkajte vzduch cez
stred filtra a von smerom k vonkajšej časti. Nikdy
nepoužívajte vyšší tlak ako 550 kPa (80 psi)
s tryskou menšou ako 3 mm a nikdy nedržte trysku
bližšie ako 50 mm od filtra.

HEPA
Na čistenie prachového filtra nepoužívajte vzduch.

HEPA
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Po každých 100 hodinách prevádzky skontrolujte
riadne utesnenie a poškodenie tesnení prachového
filtra. Tvorba prachu na povrchoch tesnení znamená,
že sa prach dostáva za prachový filter, čím sa výrazne
skracuje životnosť filtra.

3.

Nechajte háčik západky stále pripojený k držiaku
západky a otáčaním poistnej matice skráťte dĺžku
západky.

HEPA

KONTROLA/ČISTENIE PERMA-FILTRA
PRISPÔSOBENIE ZÁPADIEK KRYTU FILTRA
ZÁSOBNÍKA

Filter skontrolujte a vyčistite po každých 100 hodinách
prevádzky.

Prispôsobte dĺžky západiek krytu filtra, ak má
vysávanie malý výkon.
1.

Vyberte zo stroja prachový filter zásobníka.

2.

Skontrolujte dĺžku západky. Západka by mala
začať ťahať držiak západky v približne 0 a 45
stupňoch od horizontály.

KONTROLA TEPLOTY
Snímač na kontrolu teploty umiestnený v zásobníku
sníma teplotu vzduchu nasávaného zo zásobníka.
V prípade požiaru v zásobníku zariadenie na kontrolu
teploty zastaví vákuový ventilátor a vypne prúdenie
vzduchu. Keď je aktivované Thermo-Sentry, zaznie
aj zvukový alarm. Zariadenie na kontrolu teploty sa
automaticky vynuluje po ochladnutí.
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ÚDRŽBA
VÝMENA FILTRA HEPA

3.

Vymeňte filter HEPA, keď svieti kontrolka HEPA.
Keď svieti kontrolka, skontrolujte blokády systému,
ktoré môžu obmedzovať prítok do filtra HEPA.

Odstráňte technické vybavenie zaisťujúce filter
HEPA k zásobníku HEPA a vyberte z bloku filter
HEPA.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
1.

Odstráňte technické vybavenie, ktoré zaisťuje
zostavu bloku HEPA k zásobníku.

POZNÁMKA: Pri inštalovaní filtra HEPA na blok HEPA
sa nedotýkajte ani nepoškoďte nové filtračné médium
HEPA.
4.

2.
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Nasmerujte nový filter HEPA tak, aby sa štítok
nachádzal v hornej časti bloku HEPA a šípky na
štítku ukazovali v smere prúdenia vzduchu.

Vyberte zo zásobníka zostavu bloku HEPA.
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5.

6.

Nasuňte filter HEPA do bloku filtra HEPA. Uistite
sa, že okraj filtra HEPA je zaistený pod držiakom
bloku.

7.

Skontrolujte poškodenie bloku vákuového
ventilátora HEPA a dôkaz o netesnosti (nadbytok
prachu usadený na povrchoch tesnení). V prípade
poškodenia tesnenia alebo netesností tesnenie
vymeňte.

8.

Znova nainštalujte zostavu bloku filtra HEPA do
stroja.

Znova nainštalujte a utiahnite technické
vybavenie, aby ste zaistili druhý koniec filtra HEPA
do bloku filtra HEPA.
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HLAVNÁ ZAMETACIA KEFA
Denne kontrolujte opotrebovanie kefy. Znížte kefu
a sledujte miesto opotrebovania kefy na ramene
nosného valca hlavnej zametacej kefy. Ak je toto
miesto na spodku štítku opotrebovania kefy (na
mieste je vidieť červená časť štítka), vymeňte
hlavnú zametaciu kefu.

Pozorujte poškodenie kefy. Odstráňte akékoľvek
zamotané drôty alebo povrazy z hlavnej kefy,
hnacieho náboja hlavnej kefy alebo náboja nosného
valca hlavnej kefy.

VÝMENA HLAVNEJ ZAMETACEJ KEFY
1.

Zdvihnite hlavnú zametaciu kefu a vypnite stroj.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skôr ako stroj opustíte alebo v
ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na rovnom
mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
2.

Uvoľnite prístupové dvierka priestoru hlavnej
zametacej kefy a otvorte prístupové dvierka.

3.

Odstráňte gombíky zaisťujúce zostavu ramena
nosného valca k hlavnej zametacej zostave.

Otočte konce hlavnej kefy po každých 50 hodinách
prevádzky kvôli maximálnej životnosti kefy a čo
najlepšiemu zametaniu. Pozrite časť VÝMENA
ALEBO OTOČENIE HLAVNEJ KEFY.
Kefy vymeňte, keď viac nečistia účinne alebo keď
svieti ikona opotrebovania kefy na upozornenie, že
kefu je potrebné vymeniť.
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4.

Odstráňte zostavu ramena nosného valca zo
zostavy hlavnej kefy.

5.

Vytiahnite kefu z priestoru pre hlavnú zametaciu
kefu.

8.

Opäť nainštalujte zostavu ramena nosného valca
na hlavnú zametaciu zostavu. Pri inštalovaní
zostavy ramena nosného valca na hlavnú
zametaciu zostavu dbajte na to, aby bolo rameno
nosného valca nad okrajom priestoru kefy.

9.

Znovu nainštalujte technické vybavenie na
zaistenie ramena nosného valca k hlavnej
zametacej zostave. Technické vybavenie utiahnite
ručne.

10. Zatvorte a zaistite prístupové dvierka priestoru
hlavnej zametacej kefy.

6.

Položte novú alebo otočenú hlavnú kefu z jedného
konca na druhý vedľa hlavného zametacieho
priestoru.

7.

Veďte hlavnú kefu do hnacej zástrčky. Otáčajte
kefu, kým nezapadne do zástrčky pohonu a úplne
ju zatlačte na zástrčku.
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ÚDRŽBA
KONTROLA VZORU HLAVNEJ ZAMETACEJ
KEFY
1.

Použite kriedu alebo podobný značkovací
materiál na hladkú a rovnú časť podlahy.

POZNÁMKA: Ak nie je k dispozícii krieda alebo iný
materiál, nechajte kefu otáčať sa na podlahe dve
minúty. Na podlahe zostane vyleštená značka.
2.

Otočte kľúčový prepínač do polohy ON.

3.

Umiestnite hlavnú kefu nad oblasť s kriedou.

4.

Stlačte a podržte na 5 sekúnd tlačidlo 1-Step.
Stroj prejde do režimu kontroly vzoru kefy.
LED kontrolka bude ďalej blikať, kým prebieha
kontrola vzoru kefy.

7.

C hoďte so strojom mimo testovacej oblasti.

8.

Preskúmajte šírku vzoru kefy. Správna šírka vzoru
kefy je 50 až 89 mm
(2 až 3,5 in).
Zúženie kefy je nastavené v Zúženie kefy je
nastavené vzávode a Zúženie kefy je nastavené
vzávode anemalo by potrebovať nastavenie, ak
neboli časti systému kefy vymeneZúženie kefy
je nastavené vzávode anemalo by potrebovať
nastavenie, ak neboli časti systému kefy
vymenené.

00582

Ak je vzor hlavnej kefy zúžený o viac ako 15 mm
(0,5 in) na jednom konci v porovnaní s opačným,
zúženie upravte. Pozrite si časť ÚPRAVA VZORU
HLAVNEJ ZAMETACEJ KEFY:
POZNÁMKA: Sekvencia kontroly vzoru bude
zrušená, ak sa počas sekvencie kontroly vzoru kefy
kedykoľvek stlačí tlačidlo 1-Step.
5.

Hlavný motor kefy sa zapne a aktuátor
sa čiastočne zníži, aby sa skontrolovali
prevádzkové prúdy motorov. Hlavná kefa sa
potom bude ďalej znižovať, až kým motor
nedosiahne zvolený cieľový prúd zdvíhacej sily
smerom nadol alebo kým nie je aktuátor úplne
vysunutý.

POZNÁMKA: Ak nespadá monitorovaný prúd
hlavnej kefy / vybraných bočných kief do správneho
rozsahu, sekvencia kontroly vzoru kefy sa zruší a
zobrazí sa porucha hlavného systému zametania.
6.
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00601

Kontrola vzoru bude bežať asi 10 sekúnd a v
tomto bode sa hlavná kefa zdvihne a motor kefy
sa vypne. LED kontrolka 1-Step prestane blikať
po dokončení kontroly vzoru kefy.
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ÚPRAVA VZORU HLAVNEJ ZAMETACEJ KEFY
1.

5.

Hlavný motor kefy sa zapne a aktuátor sa
čiastočne zníži, aby sa skontrolovali prevádzkové
prúdy motorov. Hlavná kefa sa potom bude ďalej
znižovať, až kým motor nedosiahne zvolený
cieľový prúd zdvíhacej sily smerom nadol alebo
kým nie je aktuátor úplne vysunutý.

6.

Kontrola vzoru bude bežať asi 10 sekúnd a v
tomto bode sa hlavná kefa zdvihne a motor kefy
sa vypne. Pred zdvihnutím kefy prepnite kľúčový
prepínač do polohy OFF.

7.

Utiahnite montážne technické vybavenie držiaka
ložiska hriadeľa kefy a gombík ramena nosného
valca.

8.

Znovu skontrolujte vzor hlavnej kefy. Pozrite
si časť KONTROLA VZORU HLAVNEJ
ZAMETACEJ KEFY. Podľa potreby upravte
zúženie hlavnej kefy.

Povoľte montážne technické vybavenie držiaka
ložiska hriadeľa kefy a gombík ramena nosného
valca.

2.

Otočte kľúčový prepínač do polohy ON.

3.

Umiestnite hlavnú kefu nad oblasť s kriedou.

4.

Stlačte a podržte na 5 sekúnd tlačidlo 1-Step.
Stroj prejde do režimu kontroly vzoru kefy. LED
kontrolka bude ďalej blikať, kým prebieha kontrola
vzoru kefy.

POZNÁMKA: Sekvencia kontroly vzoru bude zrušená,
ak sa počas sekvencie kontroly vzoru kefy kedykoľvek
stlačí tlačidlo 1-Step.
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BOČNÉ KEFY

4.

Umiestnite bočnú kefu pod teleso bočnej kefy
a vyrovnajte kanál s kolíkom držiaka na náboji
bočnej kefy.

5.

Zdvihnite bočnú kefu, držiak a podložku na náboj
bočnej kefy a opäť založte priečnu závlačku na
náboj.

Každý deň skontrolujte prípadné poškodenie alebo
opotrebovanie bočnej kefy. Odstráňte akékoľvek
zamotané drôty alebo povrazy z bočných kief alebo
hnacích nábojov bočnej kefy.
VÝMENA BOČNÝCH KIEF
Ak už kefy nečistia účinne, vymeňte ich.
1.

Zvýšte modul bočných kief a vypnite stroj.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
2.

Zo stredu kefy vytiahnite priečnu závlačku a
podložku, ktorá drží kefu a držiak na náboji.

3.

Bočnú kefu a držiak vyberte spod telesa bočnej
kefy.
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KONTROLA VZOROV BOČNÝCH KIEF

6.

Štetiny pravej bočnej kefy by sa mali dotýkať
podlahy v pozícii medzi 10 až 3 hodinou a štetiny
ľavej bočnej kefy by sa mali dotýkať podlahy
v pozícii medzi 9 až 2 hodinou, keď sa kefy
pohybujú.

Po každých 50 hodinách prevádzky alebo pri každej
výmene kief skontrolujte vzor bočných kief.
1.

Otočte kľúčový prepínač do polohy ON.

2.

Stlačením tlačidiel bočných kief aktivujte bočné
kefy.

3.

Stlačte a podržte na 5 sekúnd tlačidlo 1-Step.
LED kontrolka začne blikať a bude blikať až až do
dokončenia kontroly vzoru kefy.

Sledujte vzory bočných kief.

350327

7.

Vzory bočných kief upravte podľa potreby. Pozrite
si časť ÚPRAVA VZOROV BOČNÝCH KIEF
.

POZNÁMKA: Sekvencia kontroly vzoru bude zrušená,
ak sa počas sekvencie kontroly vzoru kefy kedykoľvek
stlačí tlačidlo 1-Step.
4.

Motory bočných kief sa zapnú a aktuátory
sa čiastočne znížia, aby sa skontrolovali
prevádzkové prúdy motorov.

POZNÁMKA: Ak nespadá monitorovaný prúd motorov
bočných kief do správneho rozsahu, sekvencia
kontroly vzoru kefy sa zruší a zobrazí sa porucha
systému bočného zametania.
5.

Bočné kefy sa budú ďalej znižovať, až kým nie sú
aktuátory úplne vysunuté.
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ÚDRŽBA
ÚPRAVA VZOROV BOČNÝCH KIEF
Vzory bočných kief by sa mali upraviť po každej
výmene bočných kief alebo keď sa zistí, že vzory
kief treba prispôsobiť podľa kontrolovaných vzorov.
1.

Zvýšte modul bočných kief a vypnite stroj.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
2.

Povoľte horný hviezdicový otočný gombík asi o
1/2 otáčky.

3.

Otáčaním dolného hviezdicového otočného
gombíka v protismere hodinových ručičiek
zväčšujte vzor kefy.
Otáčaním dolného hviezdicového otočného
gombíka v smere hodinových ručičiek
zmenšujte vzor kefy.

4.

Uťahujte horný hviezdicový otočný gombík, aby
ste zaistili nastavenie vzoru bočných kief.

5.

Znovu skontrolujte vzory bočných kief. Pozrite
si časť KONTROLA VZOROV BOČNÝCH KIEF.
Vzory bočných kief upravte podľa potreby.
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OKRAJE A TESNENIA

3.

Vytiahnite okraj na zachytávanie zo zametacej
hlavy.

4.

Nainštalujte nový okraj na zachytávania veľkého
odpadu na zametaciu hlavu.

5.

Znova nainštalujte klinový čap/čap závesu na
zaistenie veľkého okraja na zachytávanie veľkého
odpadu k zametacej hlave.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skôr ako stroj opustíte alebo v
ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na rovnom
mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
OKRAJ NA ZACHYTÁVANIE VEĽKÉHO ODPADU
Okraj na zachytávanie veľkého odpadu sa zvyšuje
a znižuje pomocou pedálu na zachytávanie veľkého
odpadu, čím sa veľký odpad bude zachytávať
a zametať do zásobníka.
Skontrolujte poškodenie a opotrebovanie okraja po
každých 100 hodinách prevádzky. Skontrolujte dĺžku
okraja po každých 100 hodinách prevádzky. Okraj by
mal byť dosť dlhý na to, aby sa sotva dotýkal podlahy,
ale nie natoľko dlhý, že sa zachytí do hlavnej kefy.

BOČNÉ OKRAJE
Bočné okraje sa nachádzajú na oboch stranách stroja
pred priestorom hlavnej kefy. Bočné okraje by sa mali
zľahka dotýkať rovného povrchu podlahy.
Každý deň sKaždý deň skontrolujte okraj alebo
opotrebovanie a Každý deň skontrolujte okraj alebo
opotrebovanie anastavenie.
Ak chcete zmeniť okraj na zachytávanie veľkého
odpadu:
1.

Uvoľnite prístupové dvere priestoru hlavnej
zametacej kefy a otvorením dverí získajte prístup
k priestoru hlavnej zametacej kefy.

2.

Odstráňte klinový čap/čap závesu zaisťujúci okraj
na zachytávanie veľkého odpadu k zametacej
hlave.
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BOČNÉ OBEHOVÉ OKRAJE

ZADNÝ RECIRKULAČNÝ OKRAJ

Bočné obehové okraje sa nachádzajú na oboch
stranách priestoru hlavnej kefy. Bočné recirkulačné
okraje by sa mali zľahka dotýkať rovného povrchu
podlahy.

Zadný recirkulačný okraj sa nachádza na spodnej
zadnej časti priestoru hlavnej kefy priamo za hlavnou
zametacou kefou. Recirkulačný okraj by sa nemal
dotýkať hlavnej zametacej kefy, keď kefa zametá.

Každý deň sKaždý deň skontrolujte okraj alebo
opotrebovanie a Každý deň skontrolujte okraj alebo
opotrebovanie anastavenie.

Denne kontrolujte poškodenie, opotrebovanie a
nastavenie okraja.

PRACHOVÉ OKRAJE BOČNEJ KEFY (VOLITEĽNÉ)
ZADNÝ OKRAJ
Zadný okraj je umiestnený na spodnej zadnej časti
priestoru hlavnej kefy. Zvislý okraj by sa mal zľahka
dotýkať rovného povrchu podlahy.
Denne kontrolujte poškodenie, opotrebovanie a
nastavenie okraja.

Jednostranné okraje ovládania prachu kefy a
obojstranné okraje ovládania prachu kefy sa ovíjajú
okolo celej zostavy bočnej kefy v prípade strojov
vybavených jednostrannou kefou a okolo zostáv
oboch bočných kief v prípade strojov vybavených
obojstrannými kefami. Bočné okraje by sa mali zľahka
dotýkať rovného povrchu podlahy.
Denne kontrolujte prípadné poškodenie a
opotrebovanie okrajov.
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TESNENIA ZÁSOBNÍKA
Tesnenia zásobníka sú umiestnené okolo konca
otvoru medzi hlavnou kefou a zásobníkom. Zásobník
sa oprie o tesnenia, keď je zásobník v zatvorenej
polohe.
Skontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie tesnení
po každých 100 hodinách prevádzky.
Stroje vybavené vysokým vyhadzovaním:
UPOZORNENIE: Zdvihnutý zásobník môže
spadnúť. Používajte opornú tyč zásobníka.

Vákuové tesnenie
Vákuové tesnenie je umiestnené hore na zásobníku
na odpad a tesní s filtrom zásobníka, keď je zásobník
v uzavretej polohe.
Skontrolujte opotrebovanie alebo poškodenie tesnenia
po každých 100 hodinách prevádzky.
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BOČNÉ OKRAJE HEPA PRIESTORU ZAMETANIA
(IBA STROJE VYBAVENÉ VOLITE NÝM
FILTRAČNÝM SYSTÉMOM HEPA)
Bočné okraje HEPA priestoru zametania pri strojoch
vybavených filtráciou HEPA sa nachádzajú na oboch
stranách priestoru hlavnej kefy. Bočné okraje HEPA
priestoru zametania by sa mali zľahka dotýkať
rovného povrchu podlahy.
Každý deň sKaždý deň skontrolujte okraj alebo
opotrebovanie a Každý deň skontrolujte okraj alebo
opotrebovanie anastavenie.

OKRAJE PRIESTORU KEFY (IBA STROJE
VYBAVENÉ VOLITE NÝM FILTRAČNÝM
SYSTÉMOM HEPA)
Okraje priestoru kefy pri strojoch vybavených HEPA
sa nachádzajú na oboch stranách stroja v zadnej časti
priestoru hlavnej kefy.
Denne kontrolujte prípadné poškodenie a
opotrebovanie okrajov.
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ÚDRŽBA
TESNENIA DVIEROK HLAVNEJ KEFY (IBA
STROJE VYBAVENÉ VOLITE NÝM FILTRAČNÝM
SYSTÉMOM HEPA)
Tesnenia dvierok hlavnej kefy pri strojoch
vybavených filtráciou HEPA sa nachádzajú v hornej
a zadnej časti oboch dvierok hlavnej kefy.
Denne kontrolujte prípadné poškodenie alebo
opotrebovanie tesnení.

PNEUMATIKY
NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skôr ako stroj opustíte alebo v
ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na rovnom
mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
Stroj má tri pevné gumené pneumatiky: jednu v
prednej a dve v zadnej časti stroja. Skontrolujte
poškodenie pneumatík a ich opotrebovanie po
každých 500 hodinách prevádzky.

PÁSY
ÚDRŽBA VÁKUOVEJ TYČE (VOLITEĽNÉ)
PÁS POHONU HLAVNEJ KEFY
NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
Pás pohonu hlavnej kefy sa nachádza na hlave
hlavnej zametacej kefy. Skontrolujte poškodenie
a opotrebovanie pásu po každých 100 hodinách
prevádzky.
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VENTILÁTOR VÁKUOVEJ TYČE
NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skôr ako stroj opustíte alebo v
ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na rovnom
mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
Skontrolujte poškodenie ventilátora vákuovej tyče po
každých 50 hodinách prevádzky.
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VÝMENA VRECKA VÁKUOVEJ TYČE
Skontrolujte vrecko vákuovej tyče po každých 50
hodinách prevádzky. Vymeňte vrecko vákuovej tyče,
keď začne tyč strácať výkon, vrecko je plné alebo ak
je vrecko roztrhané alebo poškodené.

4.

Nainštalujte nové vrecko vákuovej tyče do
priestoru vákuovej tyče. Uistite sa, že vrecko je
úplne nainštalované do vákuovej trubice.

5.

Uvoľnite podperu krytu skrinke vákuovej tyče a
zatvorte a zaistite kryt priestoru vákuovej tyče.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skôr ako stroj opustíte alebo v
ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na rovnom
mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
1.

Stlačením uvoľnenia západky otvorte kryt skrine
vákuovej tyče.

2.

Zdvihnutím krytu skrine vákuovej tyče ho otvorte a
pomocou podpernej tyče kryt zaistite v otvorenom
stave.

3.

Vyberte vrecko vákuovej tyče z priestoru vákuovej
tyče.
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TLAČENIE, ŤAHANIE A PREPRAVA STROJA
TLAČENIE ALEBO ŤAHANIE STROJA

PREPRAVA STROJA
1.

Zvýšte zametaciu hlavu.

2.

Vyberte zásobník (nízke vyhadzovanie)
alebo zvýšte zásobník dosť na to (vysoké
vyhadzovanie), aby ste pred naložením vyčistili
zem. Stroj môže byť naložený na plošinu so
sklonom až do 21,3 %.

3.

Zaparkujte nákladné vozidlo alebo príves na
rovný povrch.

4.

Umiestnite zadnú časť stroja k nakladaciemu
okraju vozíka alebo prívesu.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Pri údržbe stroja netlačte ani
nevlečte stroj bez obsluhy na sedadle, ktorá
ovláda stroj.
Ak sa stroj vypne, dá sa tlačiť spredu alebo zozadu,
ale ťahať sa dá len spredu.
Pred ťahaním alebo tlačením stroja musí byť
deaktivovaná ručná brzda. Na deaktiváciu brzdy
vložte hrot malého skrutkovača medzi páku
elektronickej brzdy a náboj. Keď je ručná brzda
deaktivovaná, stroj sa môže voľne pohybovať.

POZNÁMKA: Schopnosť stroja vyjsť na rampu
závisí od opotrebovania pneumatík, povrchu rampy,
poveternostných podmienok a ďalších faktorov. Práca
s prívesom by mala byť vykonávaná len personálom
vyškoleným na bezpečné nakladanie stroja.
5.

Prejdite so strojom na príves alebo nákladné
vozidlo. Stroj umiestnite tak, aby bola váha stroja
bezpečne rozložená a aby sa mohol stroj dal
bezpečne priviazať k prívesu alebo nákladnému
vozidlu.

6.

Otočte kľúčový prepínač do polohy OFF.

7.

Za každé koleso dajte blok, aby sa zabránilo
posúvaniu stroja.

Stroj tlačte alebo ťahajte iba na veľmi krátku
vzdialenosť a neprekračujte rýchlosť 3,2 km/hod (2
mph). Stroj NIE je určený na tlačenie alebo ťahanie
na dlhú vzdialenosť alebo pri vysokej rýchlosti.
POZOR! Stroj netlačte alebo neťahajte na dlhú
vzdialenosť, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu
hnacieho systému.
Bezprostredne po tlačení stroja vyberte skrutkovač
zasunutý medzi pákou elektronickej brzdy a
nábojom. NIKDY nespúšťajte stroj s nezatiahnutou
ručnou brzdou.
NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Neprevádzkujte stroj s vypnutou
brzdou.

POZNÁMKA: V prípade potreby nainštalujte na
podlahu prívesu alebo nákladného vozidla upínacie
držiaky.
NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Pri nakladaní/vykladaní stroja
na/z nákladného vozidla alebo prívesu použite na
zaistenie stroja upínacie remene.
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ÚDRŽBA
8.

9.

Upínacie remene pripojte k otvorom v zadnej
časti rámu priamo pod kolesami nárazníka
nachádzajúcimi sa na oboch stranách stroja
a zaistite upínacie remene k prívesu alebo
nákladnému vozidlu, aby ste zabránili presúvaniu
stroja.

Pripojte upínacie remene k prednej strane rámu
stroja, v zapustenej oblasti nachádzajúcej sa na
oboch stranách stroja priamo za každým predným
kolesom nárazníka a zaistite upínacie remene
k prívesu alebo nákladnému vozidlu, aby ste
zabránili presúvaniu stroja.
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Ak je stroj vybavený voliteľnými okrajmi na
ovládanie prachu, pripojte upínacie remene
k otvorom v držiakoch kolies nárazníka
umiestnenými na každej strane stroja, aby ste
stroj zaistili k nákladnému vozidlu alebo prívesu.
POZNÁMKA: Uistite sa, že remene nevyvíjajú tlak
na zadnú stranu montáže okraja, keď sú upínacie
remene utiahnuté.

10. Uistite sa, že všetky upínacie remene sú plne
utiahnuté a stroj je na prívese alebo nákladnom
vozidle úplne zaistený.
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ÚDRŽBA
DVÍHANIE PRÍSTROJA

Polohy bodov dvíhania v zadnej časti všetkých strojov.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
Vyprázdnite zásobník pred zdvíhaním stroja.
Umiestnenie bodov dvíhania v prednej časti
všetkých strojov.

NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI POSTUPUJTE
NASLEDOVNE: Pri vykonávaní servisných prác
na stroji pred dvíhaním stroja zablokujte jeho
pneumatiky. Na dvíhanie použite iba zdvihák
primeraný hmotnosti stroja. Stroj dvíhajte len na
vyhradených miestach. Podoprite stroj stojanmi.
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ÚDRŽBA
INFORMÁCIE O USKLADNENÍ
Pri uskladnení prístroja na dlhšie obdobie by ste mali
dodržať nasledujúce kroky.
POZOR: Nevystavujte stroj dažďu, skladujte ho v
interiéri.
1.

Nechajte stroj na chladnom, suchom mieste.
Nevystavujte stroj dažďu a snehu. Skladujte
v interiéri.

2.

Ak chcete predĺžiť životnosť batérií, pred
uskladnením nabite batérie. Olovené batérie
dobíjajte raz za mesiac.

3.

Pred uskladnením odpojte batérie.

4.

Stroj skladujte na suchom mieste so zametacou
hlavou vo zvýšenej polohe.

POZNÁMKA: Aby sa zabránilo potenciálnemu
poškodeniu stroja, skladujte stroj v prostredí, kde sa
nenachádzajú hlodavce ani hmyz.
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ŠPECIFIKÁCIE
ŠPECIFIKÁCIE
VŠEOBECNÉ ROZMERY/KAPACITY STROJA
Položka

Rozmer/Kapacita

Dĺžka

1 815 mm (71 in)

Šírka (telo)

1 168 mm (46")

Šírka (telo s voliteľnou ľavou bočnou kefou)

1 168 mm (46")

Rázvor

1 206 mm (47,5 in)

Výška (bez chrániča nad hlavou)

1 500 mm (59 in)

Výška (s chráničom hlavy)

2 095 mm

Výška (s vysokým vyhadzovaním)

1 570 mm (61,8 in)

Stopa

1 030 mm (40,5 in)

Dĺžka hlavnej kefy (cylindrická)

810 mm (32 in)

Priemer bočnej kefy (disk)

510 mm (20 palcov)

Šírka dráhy zametania (jednostranná kefa)

1 170 mm (46 in)

Šírka dráhy zametania (dvojstranné kefy)

1520 mm

Kapacita objemu zásobníka

150 l (5,3 ft3)

Nosnosť zásobníka (vysoké vyhadzovanie)

159 kg (350 lb)

Nosnosť zásobníka (nízke vyhadzovanie)

91 kg (200 lb)

Maximálna výška vyhadzovania zásobníka (vysoké vyhadzovanie)

1 572 mm (61,9 in)

Minimálna výška stropu zásobníka pri vyhadzovaní (vysoké vyhadzovanie)
Plocha prachového filtra (štandardný)

2 220 mm (87,4 in)
9 m2 (97 ft2)

Plocha prachového filtra (HEPA)

4,6 m2 (50 ft2)

Hmotnosť bez batérií (vysoké vyhadzovanie)

793 kg (1 748 lb)

Hmotnosť bez batérií (nízke vyhadzovanie)

698 kg (1 538 lb)

Hmotnosť vysokého vyhadzovania (so štandardnými batériami)

975 kg (2 150 lb)

Hmotnosť nízkeho vyhadzovania (so štandardnými batériami)

880 kg (1 940 lb)

GVWR (vysoké vyhadzovanie)

1 406 kg (3 100 lb)

GVWR (nízke vyhadzovanie)

1 243 kg (2 740 lb)

Stupeň ochrany

IPX5

Hodnoty určené podľa normy EN 60335-2-72

Miera

Úroveň akustického tlaku LpA

67 dB

Neurčitosť akustického tlaku KpA

3 dB

Úroveň akustického LWA + neurčitosť KWA

91 dB + 2,98 dB

Vibrácie – ruka – rameno

<2,5 m/s2

Vibrácie – celé telo

<0,5 m/s2
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ŠPECIFIKÁCIE
VŠEOBECNÝ VÝKON STROJA
Položka

Miera

Šírka uličky pri otáčaní

2 140 mm (84 in)

Jazdná rýchlosť (dopredu)

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

Jazdná rýchlosť počas čistenia (dopredu)

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

Jazdná rýchlosť so zdvihnutým zásobníkom (smerom dopredu)

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

Jazdná rýchlosť (smerom dozadu)

4,8 km/h

Maximálny sklon rampy pri nakladaní – prázdny stroj

21,3 % / 12°

Maximálny sklon rampy pri čistení

14,1 % / 8°

Maximálny sklon rampy pre transport (menovitá hrubá hmotnosť vozidla)

21,3 % / 12°

Maximálna teplota okolia pre prevádzku stroja

43 °C (110 °F)

Minimálna teplota na prevádzku zametacích funkcií stroja

0 °C (32 °F)

TYP NAPÁJANIA
Typ

Množstvo

Olovené batérie
(Max. rozmery batérie):
28,8 in / 731 mm Š
x 19,9 in / 506 mm D
x 15,6 in / 395 mm V
Lítiovo-iónová batéria

Typ

Používanie

Elektrické motory

Hodnota Ah

Hmotnosť

6

36

Volty

240 pri 20 hod.
rýchl.

30 kg (67 lb)

6

36

360 pri 20 hod.
rýchl.

44 kg (98 lb)

2-článková 36

110 / 4,1 kWh

51 kg (112 lb)

4-článková 36

221 / 8,2 kWh

83 kg (183 lb)

6-článková 36

331 / 12,2 kWh

114,5 kg (252,5 lb)

VDC

kW (hp (koní))

Hlavná zametacia kefa

36

0,75 (1,00)

Bočná zametacia kefa

36

0,12 (0,16)

Odsávací ventilátor

36

0,60 (8,00)

Pohon

36

1,20 (1,60)

Vákuová tyč (voliteľná)

36

0,71 (0,95)

Typ

VDC

amp. (A)

Hz

Fáza

VAC

Nabíjačka (interná)

36

25

50 – 60

1

100-240

Nabíjačka (interná)

36

33

50 – 60

1

100-240

Nabíjačka (externá)

36

25

50 – 60

1

100-240

Nabíjačka, lítiovo-iónová batéria (externá)

36

33

50 – 60

1

100-240

PNEUMATIKY
Umiestnenie

Typ

Veľkosť

Predná (1)

Neprerušované
svetlo

102 mm šírka x 300 mm vonk. priem. (4 in šírka x 12 in vonk.
priem.)

Zadná (2)

Neprerušované
svetlo

102 mm šírka x 300 mm vonk. priem. (4 in šírka x 12 in vonk.
priem.)
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ŠPECIFIKÁCIE
ROZMERY STROJA – NÍZKE VYHADZOVANIE

1168 mm
(46 in)

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

1500 mm
(59 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

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

1815 mm (71 in)
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ŠPECIFIKÁCIE
ROZMERY STROJA – VYSOKÉ
VYHADZOVANIE

1168 mm
(46 in)

1570 mm
(61.8 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

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

1815 mm (71 in)
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OVLÁDACIE PRVKY DOZORU
OVLÁDACIE PRVKY DOZORU
OVLÁDACIE PRVKY SUPERVÍZORA
Pomocou ovládacích prvkov supervízora
upravujte maximálnu prepravnú rýchlosť a
maximálnu rýchlosť zametania.
VSTUP DO REŽIMU DOZORU
1. Otočte kľúčový prepínač do polohy OFF
(Vypnuté).
2. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo režimu
Eco a zatiaľčo držíte stlačené tlačidlo režimu
Eco, otočte kľúčový prepínač do polohy ON
(Zapnuté) a podržte ho v tejto polohe.

4. Pusťte kľúčový prepínač a tlačidlo režimu
Eco.
POZNÁMKA: Pohon je nefunkčný, keď je
stroj v režime supervízora. Pokračujte vo
vykonávaní potrebných zmien, uložte zmeny
a ukončite režim supervízora podľa pokynov
v nasledujúcich krokoch, aby ste dokončili
zmeny, alebo otočte kľúčový prepínač do polohy
OFF, čím hneď ukončíte režim supervízora.
Pri ukončení režimu supervízora otočením
kľúčového prepínača do polohy OFF sa neuložia
žiadne zmeny.
5. Sledujte kontrolku tlačidla režimu Eco a
kontrolky oboch bočných kief. Kontrolka
tlačidla režimu Eco musí svietiť (stále,obv
nie blikať) a kontrolka tlačidla pravej kefy
a kontrolka ľavej kefy musia pomaly blikať,
čím dávajú najavo, že stroj je v režime
supervízora.

3. Ďalej držte stlačené tlačidlo režimu Eco
a kľúčový prepínač v polohe ON, až kým
rýchlo neblikajú kontrolka tlačidla pravej kefy
a kontrolka tlačidla ľavej kefy.
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OVLÁDACIE PRVKY DOZORU
ZMENA RÝCHLOSTI STROJA

4. Stlačením tlačidla ľavej kefy znížte rýchlosť.

1. Prejdite do režimu supervízora. Pozrite si
časť VSTUP DO REŽIMU DOZORU.
2. Sledujte kontrolky vybitia batérie. Aktuálna
rýchlosť stroja je vyobrazená blikajúcimi
kontrolkami na kontrolke vybitia batérie.

Stlačením tlačidla pravej kefy zvýšte rýchlosť.

Blikajúce kontrolky

Míle za hodinu (MPH)

1 kontrolka

1 MPH

2 kontrolky

2 MPH

3 kontrolky

3 MPH

4 kontrolky

4 MPH

5 kontrolky

5,5 MPH

3. Stlačením tlačidla režimu Eco prepínajte
medzi nastavením maximálnej rýchlosti
zametania (kontrolky batérie blikajú pomaly)
a nastavením maximálnej prepravnej
rýchlosti (kontrolky batérie blikajú rýchlo).
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5. Stlačením tlačidla režimu Eco uložte nové
nastavenia rýchlosti. Zmeny sa uložia až po
stlačení tlačidla režimu Eco.
6. Ak chcete ukončiť režim supervízora, otočte
kľúčový prepínač do polohy OFF.
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