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GİRİŞ
Bu kılavuz her yeni model ile birlikte verilmektedir. Gerekli çalıştırma ve bakım talimatlarını içermektedir.
Makineyi çalıştırmadan ya da servis yapmadan önce
bu kılavuzu tamamen okuyun ve makineyi anlayın.

Bu makine mükemmel hizmet sunacaktır. Yine de, en iyi sonuçlar aşağıdaki durumlarda en az masrafla elde edilecektir:
• Makine gereken özenle çalıştırıldığında.
• Sağlanan makine bakım talimatlarına uygun olarak bakımı düzenli yapıldığında.
• Makineye üreticinin tedarik ettiği veya eşdeğer parçalarla bakım yapıldığında.
ÇEVREYİ
KORUR
Lütfen ambalaj malzemelerini,
akü ve sıvı gibi kullanılmış
parçaları yerel atık ortadan
kaldırma yönetmeliklerine
uygun olarak,
çevre açısından güvenli
bir şekilde atın.
Her zaman geri dönüşüm yapmaya çalışın.

MAKİNE VERİLERİ
İleride referans olarak kullanılması için lütfen
kurulum zamanında
doldurun.
Model No. Seri No. Kurulum Tarihi -

KULLANIM AMACI
S16, hem kaba hem düzgün sert yüzeylerde (beton, fayans, taş, sentetik, vb.) ve halı kaplı yüzeylerde (ticari sınıf naylon, polyester ve/veya yün)
süpürme yapmak için tasarlanmış endüstriyel sınıf sürücülü bir makinedir. Tipik uygulamalar arasında okullar, ofis binaları, toplantı merkezleri,
havaalanları, depolar, üretim tesisleri ve perakende merkezleri bulunmaktadır. Bu makineyi toprakta, çim üzerinde veya konut türü halı bulunan
yüzeylerde kullanmayın. Bu makine hem kapalı hem açık alanda kullanım için tasarlanmıştır. Bu makine, ana yollarda kullanım amaçlı değildir.
Bu makineyi, bu Kullanıcı Kitapçığında tanımlanan amaçlar dışında kullanmayın.

Tennant Company
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden−Hollanda
europe@tennantco.com
www.tennantco.com
Özellikler ve parçalar haber verilmeden değiştirilebilir.
Orijinal talimatlar, telif hakkı© 2020 TENNANT Company, Hollanda’da Basılmıştır.
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GÜVENLİK
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI - BU
TALİMATLARI SAKLAYIN
Aşağıdaki önlemler, bu el kitabı boyunca,
açıklamalarında belirtildiği şekilde kullanılmaktadır:

GÜVENLİK İÇİN:
1.

Makineyi şu koşullarda çalıştırmayın:
- Eğitimli ve yetkili değilseniz.
- Kullanıcı kitapçığı okunup anlaşılmadıysa.
- Alkol veya ilaçların etkisindeyken.
- Cep telefonu veya diğer elektronik cihaz
türlerini kullanırken.
- Aşağıdaki makine talimatlarını ruhsal ve fiziksel
olarak takip edemeyecek durumdaysanız.
- Fren devre dışı bırakılmışken.
- Filtreler yerinde değilse veya tıkalı filtreler
varsa.
- Basınçlı fan açılmadan tozlu ortamlardaysa.
- Uygun çalıştırma durumunda değilse.
- Yanıcı buhar/sıvı veya yanıcı tozların
bulunduğu bir alanda.
- Kumanda düğmelerini güvenli bir şekilde
göremeyecek veya makineyi çalıştıramayacak
kadar karanlık alanlarda çalışma lambaları /
farlar açılana kadar.
- Bazı nesnelerin düşme ihtimali olduğu alanlarda
koruyucu tavanla donatılmadıysa.

2.

Makineyi Çalıştırmadan Önce:
- Makineyi sıvı kaçakları için kontrol edin.
- Tüm güvenlik cihazlarının yerinde olduğundan
ve doğru çalıştığından emin olun.
- Frenlerin ve direksiyonun doğru çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.
- Koltuğu ayarlayın ve emniyet kemerini (varsa)
bağlayın.

UYARI: Ciddi yaralanma ve ölüm
tehlikesine neden olabilecek tehlikeler ve
güvenli olmayan uygulamalar hakkında
uyarı amacıyla kullanılır.
DİKKAT: Az veya orta şiddette kişisel
yaralanmalara yol açabilecek güvenli
olmayan uygulamalara karşı uyarmak için
kullanılır.
GÜVENLİK İÇİN: Ekipmanın güvenli
bir şekilde çalıştırılması için uyulması
gereken işlemleri tanımlamak amacıyla
kullanılır.
Aşağıdaki bilgiler operatör açısından tehlike
potansiyeli taşıyan koşullara işaret etmektedir.
Bu koşulların ne zaman var olabileceğini öğrenin.
Makinedeki tüm güvenlik cihazlarının yerini saptayın.
Makine hasarını ve arızalı çalışmayı hemen bildirin.
UYARI: Kurşun-asit aküler hidrojen
gazı çıkarır. Patlama olabilir veya
yangın çıkabilir. Kıvılcımlardan veya
açık alevlerden uzak tutun. Şarj işlemi
sırasında kapakları açık bırakın.
UYARI: Yanıcı maddeler veya reaktif
metaller patlamaya veya yangına neden
olabilir. Kaldırmayın.
UYARI: Kaldırılan hazne düşebilir. Hazne
destek çubuğunu takın.
UYARI: Kol tutma noktasını kaldırın. Hazne
kaldırma kollarından uzak durun.
UYARI: Ağır cisim. Uygun şekilde
kaldırmamak sırt yaralanmasına neden
olabilir. Çıkarırken vinç kullanın.
UYARI: Elektrik Tehlikesi
– Makineye Bakım Yapmadan Önce
Akü Kablolarının ve Şarj Cihazı Fişinin
Bağlantısını Kesin.
– Aküleri, Hasar Görmüş Elektrik
Kablosuyla Şarj Etmeyin. Fişi
Değiştirmeyin.

Şarj cihazı hasar görmüş veya bozulmuşsa,
bir tehlikeyi önlemek için imalatçısı veya servis
temsilcisi ya da benzeri vasıflı bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.
Bu makinede, hücresel şebeke üzerinden otomatik
olarak iletişim kuran bir teknoloji vardır. Ekipman
girişimine ilişkin endişeler nedeniyle cep telefonu
kullanımının sınırlı olduğu yerlerde kullanılacaksa,
lütfen hücresel iletişim işlevselliğinin nasıl devre dışı
bırakılacağına dair bilgi için bir Tennant temsilciyle
iletişim kurun.
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3. Makineyi kullanırken:
- Yalnızca bu kitapçıkta anlatıldığı şekilde
kullanın.
- Makineyi durdurmak için frenleri kullanın.
- Sigaralar, kibritler veya sıcak küller gibi yanan
veya dumanı tüten çöpleri toplamayın.
- Eğimli ve kaygan zeminlerde yavaş gidin.
- %14,1 / 8° eğimi aşan rampalarda süpürme
yapmayın. %21,3 / 12° eğimi aşan rampalarda
taşıma yapmayın.
- Dönüşlerde hızı azaltın.
- Makine hareket ederken vücudunuzun tüm
bölümlerini operatör istasyon bölümünün iç
kısmında tutun.
- Makineyi çalıştırırken daima etrafınıza dikkat
edin.
- Makineyle geriye doğru giderken dikkatli olun.
- Hazne yükseltildiği zaman makineyi dikkatli
hareket ettirin (Yüksekten Boşaltma).
- Hazneyi yükseltmeden önce yeterli açıklık
bulunmasına dikkat edin.
- Makine bir eğim üzerinde olduğu zaman
hazneyi yükseltmeyin.
- Hazneyi boşaltırken dikkatli olun. Hazne 91
kg’a (200 lb) kadar taşıyabilir. Yanlış şekilde
ağır malzeme kaldırmak sırt incinmesine veya
başka bir kişisel yaralanmaya yol açabilir
(Alçaktan Boşaltma).
- Çocukları ve yetkisiz kişileri makineden uzak
tutun.
- Makinenin herhangi bir kısmı üzerinde yolcu
taşımayın.
- Daima güvenlik ve trafik kurallarına uyun.
- Makine hasarını ve arızalı çalışmayı hemen
bildirin.
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4. Makineden ayrılmadan veya makineye bakım
yapmadan önce:
- Düz bir yüzeyde durdurun.
- Makineyi kapatın ve anahtarı çekin.
5.

Makinenin bakımını yaparken:
- Tüm çalışmalar yeterli ışıklandırma ve
görülebilir koşullarda yapılmalıdır.
- Çalışma alanını iyi havalandırın.
- Hareketli parçalardan uzak durun. Gevşek
kıyafetler, mücevher kullanmayın ve uzun
saçları bağlayın.
- Makineyi krikoyla kaldırmadan önce
tekerleklerini sabitleyin.
- Makineyi yalnızca özel olarak belirlenmiş
yerlerden krikoyla kaldırın. Makineyi kriko
ayaklarıyla destekleyin.
- Makinenin ağırlığını taşıyabilecek vinç veya
kriko kullanın.
- Makinenin koltuğunda makineyi kontrol edecek
bir operatör bulundurmadan makineyi itmeyin
veya çekmeyin.
- Fren devre dışıyken, makineyi eğimlerde
itmeyin ya da çekmeyin.
- Basınç altında sızıntı yapan hidrolik sıvının
yerini saptamak için karton kullanın.

- Makineyi elektrikli bileşenlerin yakınında
tazyikli su püskürterek veya hortumla
yıkamayın.

- Kişisel koruyucu ekipmanı gerektiği şekilde
ve bu kılavuzda tavsiye edilen yerlerde
kullanın.
Güvenlik için: Kulaklık takın.
Güvenlik için: Koruyucu eldivenler takın.
Güvenlik için: Göz koruması takın.
Güvenlik için: Koruyucu toz maskesi takın.

6. Makineyi kamyona veya römorka yüklerken/
kamyondan veya römorktan indirirken:
- Makinenin ağırlığını taşıyabilecek rampa,
kamyon veya römork kullanın.
- Makineyi doldurmadan önce hazneyi boşaltın.
- Kaygan rampada sürmeyin.
- Bir rampada sürerken dikkati olun.
- %21,3 / 12° üzerindeki rampalarda makinelerde
yükleme/boşaltma yapmayın.
- Makineyi kapatın ve anahtarı çekin.
- Makine tekerleklerini bloke edin.
- Makineyi kamyona veya römorka bağlayın.

- Makine üzerinde çalışmadan önce akü ve şarj
cihazı kablo bağlantısını kesin.
- Akü şarj kablosunu prizden çıkarmak için
kablosundan tutarak çekmeyin. Prizdeki fişi
kavrayıp çekin.
- Uyumsuz akü şarj cihazlarını kullanmayın,
akü paketlerine zarar verebilir ve bir yangın
olasılığına neden olabilir.
- Şarj kablosunu düzenli olarak hasar için kontrol
edin.
- Şarj cihazı çalışırken harici şarj cihazının DC
kablosunu makinenin yuvasından çıkartmayın.
Kıvılcıma neden olabilir. Şarj sırasında şarj
cihazının çıkartılması gerekirse, önce AC
elektrik kablosunu çıkarın.
- Akü asidine temas etmekten kaçının.
- Tüm metal nesneleri akülerden uzak tutun.
- Yalıtkan bir akü sökme cihazı kullanın.
- Aküleri kaldırırken bir kaldıraç ve yeterli yardım
cihazlarını kullanın.
- Akü kurulumu eğitimli personel tarafından
yapılmalıdır.
- Akünün sökülmesiyle ilgili tesis güvenlik
yönergelerine uyun.
- Tüm onarımlar, eğitimli bir servis teknisyeni
tarafından yapılmalıdır.
- Makinenin orijinal tasarımını değiştirmeyin.
- Tennant'tan sağlanan veya onaylanan yedek
parçalar kullanın.
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Aşağıdaki güvenlik etiketleri, makine üzerinde belirtilen
yerlere takılmıştır. Hasarlı/eksik etiketleri değiştirin
UYARI ETİKETİ Kaldırma tutma noktası. Hazne
kaldırma kollarından uzak durun.

GÜVENLİK ETİKETİ - Yalnızca Yetkili
Servis Teknisyeni.

1205722

1225590

Elektronik kabin kapağında bulunmaktadır
(operatör koltuğu muhafazasının arkasında).

Her iki kaldırma
kolunun arkasında
bulunmaktadır (yalnız
yüksekten boşaltmalı
makineler).

UYARI ETİKETİ - Kaldırılan hazne düşebilir.
Hazne destek çubuğunu takın.

UYARI ETİKETİ Dönen fırça. Ellerinizi
uzak tutun.

1251176

Her iki kaldırma kolunun yan tarafında
bulunmaktadır (yalnız yüksekten boşaltmalı
makineler).
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Yan fırça plaka(lar)ında
bulunmaktadır (yalnız
isteğe bağlı yan fırça(lar)
ile donatılmış makineler).
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UYARI ETİKETİ - Aküler
hidrojen gazı yayar. Patlama
olabilir veya yangın çıkabilir.
Kıvılcımları ve alevleri uzak
tutun. Şarj işlemi sırasında
kapakları açık bırakın.
GÜVENLİK ETİKETİ - Yalnızca Yetkili
Servis Teknisyeni.

1205722

Elektrik panelinin üstünde bulunur.

1205563

Koltuk muhafazası
plakasının alt tarafında
bulunmaktadır.

UYARI ETİKETİ - Elektrik tehlikesi. Aküleri hasarlı
kabloyla şarj etmeyin.

GÜVENLİK ETİKETİ Makineyi çalıştırmadan
önce kitapçığı okuyun.

1204748

Koltuk muhafazası plakasının alt tarafında
bulunmaktadır.
1206682

Elektrik panelinin
üstünde bulunur.
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UYARI ETİKETİ - Fırça döküntü fırlatır. Hazneyi
yükseltmeden önce motoru durdurun.

1254722

Haznenin arka tarafında bulunmaktadır (yalnız
alçaktan boşaltmalı makineler).
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ÇALIŞTIRMA
ÇALIŞTIRMA
MAKİNE PARÇALARI
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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Hazne
Hazne kolu (Yalnız Alçaktan Boşaltma).
Sağ muhafaza
Yedek alarm / yanıp sönen ışık (isteğe
bağlı)
Operatör koltuğu
Direksiyon simidi
Sağ kontrol paneli
Sol kontrol paneli

N
I. Sol yan fırça (İsteğe Bağlı)
J. Sağ yan fırça (İsteğe Bağlı)
K. Hazne desteği (Yalnız Yüksekten
Boşaltma)
L. Hazne filtresi
M. Sol muhafaza
N. Ana süpürme fırçası erişim kapağı
O. Ana süpürme fırçası
P. Kontrol pedalları

S16 9045355 (11-2020)

ÇALIŞTIRMA
KONTROL PANELLERİ
C

E

D

B
H
F
A

G

J
K

M
L

N
O

I

S
U

T
R

Q

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

Kontak Anahtarı
Yön düğmesi
Acil kapatma düğmesi
Vakum çubuğu anahtarı (İsteğe Bağlı)
Hazne yükseltme / alçaltma anahtarı
(Yalnız Yüksekten Boşaltma)
Hazne dışarıya çıkarma anahtarı (Yalnız
Yüksekten Boşaltma)
Çalışma ışıkları/tehlike ışıkları düğmesi
(İsteğe bağlı)
Saat ölçer
Akü gösterge ışıkları
Ana fırça basınç göstergesi ışıkları
Ana fırça basıncı düğmesi
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P

L. Vakum fanı düğmesi
M. Vakum fanı gösterge ışıkları
(direksiyonun arkasında)
N. 1-Step (Tek Adım) düğmesi
O. ECO (Ekonomi) düğmesi
P. Korna düğmesi
Q. Filtre çalkalayıcı düğmesi
R. Sağ yan süpürme fırçası düğmesi
S. Sol yan süpürme fırçası düğmesi (İsteğe
Bağlı)
T. Hazne güvenlik düğmesi (Yalnız
Yüksekten Boşaltma)
U. Gösterge ışıkları (Aşınmış fırça, SmartFill ABW (Otomatik Aküye Su Ekleme)
tank düşük (İsteğe Bağlı), HEPA filtre
tıkalı (İsteğe Bağlı) ve Hata göstergeleri)

11

ÇALIŞTIRMA
KONTROL PEDALLARI

A

B

C

A. Fren pedalı
B. Tahrik pedalı
C. B?y?k ??p kapa?? pedal?

12
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ÇALIŞTIRMA
SİMGE AÇIKLAMALARI
Bu semboller makine üzerinde kumandaları,
ekranları ve özellikleri tanımlamak için
kullanılmaktadır.
Açık

Kapalı

Hata/Uyarı göstergesi

Korna

Aşınmış ANA fırça

Smart-Fill ABW (Otomatik Aküye
Su Ekleme) (isteğe bağlı)

HEPA (Yüksek Verimli Parçacık
Yakalama)

Eco (Ekonomi Modu)

1-STEP (Tek Adım)

Acil durum kapatması

Çalıştırma lambaları / Tehlike
lambası

Filtre çırpıcı

Sol yan fırça (isteğe bağlı)

Tehlike lambası

Sa? yan f?r?a

Devre kesici

Vakum fanı

Kriko ile kaldırma noktası

Hazneyi yükselt

Akü şarjı

Hazneyi indir

Vakum ?ubu?u (iste?e ba?l?)

Döndürme hazne dışarıya

Hazne güvenliği

Döndürme hazne içeriye

İleri / Geri

S16 9045355 (11-2020)
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ÇALIŞTIRMA
AKÜLERİN TAKILMASI

3. Akü bölmesinin arkasından desteği çıkarın.

SULU/KAPALI KURŞUN-ASİT AKÜLER
UYARI: Yang?n Veya Patlama
Tehlikesi. Ak? Hidrojen Gaz? ??kar?r.
K?v?lc?mlardan Ve A??k Alevlerden
Uzak Tutun. ?arj ??lemi S?ras?nda
Ak? Kapa??n? A??k B?rak?n.
GÜVENLİK İÇİN: Makinenin bakımını
yaparken: Tüm metal nesneleri akülerden
uzak tutun. Yalıtkan bir akü sökme cihazı
kullanın. Aküleri kaldırırken bir kaldıraç
ve yeterli yardım cihazlarını kullanın. Akü
kurulumu eğitimli personel tarafından
yapılmalıdır. Akünün sökülmesiyle ilgili tesis
güvenlik yönergelerine uyun.

4. Yeterli yardım alarak aküleri akü bölmesi
tepsisine dikkatle takın ve kutup başlarını
gösterildiği gibi düzenleyin. Daha küçük
aküleri takarken gösterildiği gibi, akülerin
yanlarına köpük ara levhası takın.

AKÜ ÖZELLİKLERİ
Altı adet 6 volt derin deşarjlı kurşun asit akü.
Maksimum ak? boyutlar?: 28,8 inç / 731 mm G
x 19,9 inç / 506 mm U x 15,6 inç / 395 mm Y.
1. Makineyi düz bir yüzeye park edin ve
anahtarı çıkarın.
2. Akü bölmesinin kapağını açın ve desteği
çalıştırın.

5. Tedarik edilen akü kutup başlarını kullanarak
akü kablolarını akü kutuplarına bağlayın,
KIRMIZI POZİTİFE (+) ve SİYAH NEGATİFE
(−) bağlanmalıdır.
ÖNEMLİ: Şarj etme işleminden önce, şarj
cihazı ayarının akü tipine uygun şekilde
yapılmış olduğundan emin olun.
6. Akü bölmesinin arkasına desteği tekrar takın.

14
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ÇALIŞTIRMA
KUMANDALARIN KULLANILMASI
AKÜ ŞARJ GÖSTERGESİ
Akü şarj göstergesi makine çalışırken akünün
şarj seviyesini görüntüler.

AŞINMIŞ FIRÇA GÖSTERGESİ
Ana fırça motoru ana fırçanın aşındığını
algıladığı zaman aşınmış fırça göstergesi yanıp
söner. En iyi süpürme performansı için, aşınmış
fırça göstergesi yanıp söndüğü zaman ana
süpürme fırçasının daima olanaklı olan en kısa
sürede değiştirilmesi tavsiye edilir. Gösterge
yanıp söndüğü zaman ana süpürme fırçası
değiştirilmediği takdirde aşınmış fırça göstergesi
sonunda sürekli şekilde yanmaya başlayacak
ve süpürme performansı kötüleşmeye devam
edecektir. Ana süpürme fırçasının nasıl
değiştirileceği hakkında talimatlar için BAKIM
bölümündeki ANA SÜPÜRME FIRÇASININ
DEĞİŞTİRİLMESİ konusuna bakın.

Aküler tamamen şarj olduğu zaman beş
gösterge lambasının hepsi yanar. Yalnız bir
gösterge yandığı zaman aküleri tekrar şarj
edin. Akülerin %20’den (son gösterge) aşağıya
boşalmasına izin vermeyin.
NOT: Akü şarj göstergesi üzerindeki okuma
makine ilk çalıştırıldığında doğru değildir. Akünün
şarj seviyesini okumadan önce makineyi birkaç
dakika çalıştırın.
SMART-FILL ABW (OTOMATİK AKÜYE SU
EKLEME GÖSTERGESİ) (İSTEĞE BAĞLI)
Aküleri doldurmak için tankta yeterli su olmadığı
zaman Smart-Fill ABW göstergesi yanar.
Gösterge ışığı ilk kez yandıktan sonra makine 10
saat geçecek şekilde çalıştırıldığı takdirde tüm
süpürme işlevleri çalışmayı durdurur ve çalışmaz
durumda kalır. Tankın nasıl doldurulacağı
hakkında talimatlar için BAKIM bölümündeki
SMART-FILL ABW (OTOMATİK AKÜYE SU
EKLEME) SİSTEMİ konusuna bakın.

S16 9045355 (11-2020)
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ÇALIŞTIRMA
HEPA (YÜKSEK VERİMLİ PARÇACIK
YAKALAMA) GÖSTERGESİ (YALNIZ HEPA
FİLTRASYON SİSTEMİ SEÇENEĞİ İLE
DONATILMIŞ MAKİNELER)

SAAT ÖLÇER
Saat ölçer makinenin çalışma saatlerini
kaydeder. Bu bilgiyi, makinenin servis aralıklarını
belirlemek için kullanın.

Filtreden hava geçmesini önleyen aşırı tıkanma
yüzünden HEPA filtrenin değiştirilmesi gerektiği
zaman HEPA göstergesi yanar. En iyi süpürme
performansı için, HEPA göstergesi yandığı
zaman HEPA filtreyi daima olanaklı olan en
kısa sürede değiştirin. HEPA filtrenin nasıl
değiştirileceği hakkında talimatlar için BAKIM
bölümündeki HAZNE TOZ FİLTRESİNİN
SÖKÜLMESİ / DEĞİŞTİRİLMESİ konusuna
bakın.

1-STEP (Tek Adım) DÜĞMESİ

HATA G?STERGES?
Bir hata kodu algılandığı zaman hata göstergesi
yanar. İlave hata kodu bilgileri için HATA / UYARI
KODLARI VE GÖSTERGELERİ konusuna
bakın.

16

Seçilmiş tüm süpürme işlevlerini aktifleştirmek
için 1-STEP (Tek Adım) düğmesine basın.
1-STEP düğmesine basılmadan önce, seçilmiş
tüm süpürme işlevlerinin üst tarafındaki lambalar
yanmış olur ama seçilmiş olan işlevler 1-STEP
düğmesine basılıncaya kadar bekleme modunda
kalır. Temizleme bittiği zaman tüm süpürme
işlevlerini durdurmak için yeniden 1-STEP
düğmesine basın.
1-STEP (Tek Adım) düğmesi aktifleştirildiği
zaman düğmedeki gösterge lambası yanar.
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ÇALIŞTIRMA
HAZNE GÜVENLİK DÜĞMESİ

SOL VE SAĞ YAN FIRÇA DÜĞMELERİ

Haznenin yükseldiği veya alçaldığı tüm süre
boyunca hazne güvenlik düğmesine basılmalı
ve basılı tutulmalıdır. Hazne güvenlik düğmesine
basılmadığı takdirde hazne yükseltme / alçaltma
anahtarı hazneyi yükseltmek veya alçaltmak için
çalışmayacaktır. Hazne yükseldiği veya alçaldığı
sırada herhangi bir anda hazne güvenlik
düğmesi bırakıldığı takdirde hazne yükseltmeyi/
alçaltmayı durdurur.

Sol yan fırçayı açın (isteğe bağlı): Sol yan fırça
düğmesine basın. Gösterge ışığı yanar.
Sağ yan fırçayı kapatın: Sağyan fırça düğmesine
basın. Gösterge lambası sönecektir.

Sol yan fırçayı açın: Sol yan fırça düğmesine
basın. Gösterge ışığı yanar.
Sol yan fırçayı kapatın: Sol yan fırça düğmesine
basın. Gösterge lambası sönecektir.
VAKUM FANI DÜĞMESİ
Vakum fanını açın: Süpürme vakum fanı
düğmesine basın. Alttaki ışık yanar.
Vakum fanını en yüksek ayara getirin: Süpürme
vakum fanı düğmesine tekrar basın. Üstteki ve
alttaki gösterge ışıkları yanar.
Vakum fanını kapatın: Süpürme vakum fanı
düğmesine basın. Her iki gösterge ışığı kapanır.

NOT: Yan fırça(lar) ana fırçadan bağımsız
şekilde çalışamaz. 1-Step düğmesine basıldığı
zaman yan fırça(lar) ile birlikte ana fırça da açılır.

S16 9045355 (11-2020)

17

ÇALIŞTIRMA
ECO (EKONOMİ) MODU DÜĞMESİ

FİLTRE ÇALKALAYICI DÜĞMESİ

Makinenin çalışma süresini uzatmak için Eco
(ekonomi) modu düğmesini kullanın. Eco
modunda iken çeşitli motorlara verilen tüm
voltajlar düşürülür, böylece makinenin çalışma
süresi uzatılır ve gürültü düzeyleri alçalır.

Filtre çalkalayıcı düğmesine basın. Filtre
çalkalayıcı 30 saniye çalışacaktır.

Eco modunu açın: Makineyi Eco moduna
sokmak için Eco modu düğmesine basın (en
düşün fan hızı ve en düşük fırça basıncı ayarı).
Eco gösterge ışığı yanar.
Eco modunu kapatın: Makineyi eski ayarlara
geri getirmek için Eco modu düğmesine basın.
Gösterge lambası sönecektir.

Filtre çalkalayıcısı çalışırken filtre çalkalayıcısı
düğmesi lambası yanacaktır. Filtre çalkalayıcısını
durdurmak gerektiği takdirde filtre çalkalayıcı
düğmesine tekrar basın.
NOT: Makine süpürme yaparken hazne filtresi
tıkandığı takdirde filtre çalkalayıcı ışığı yavaşça
yanıp sönerek filtrenin çalkalanması gerektiğini
belirtir.

NOT: Makine Eco modunda olduğu sırada
vakum fanı kapatılabilir ama fırça basıncı
değiştirildiği takdirde makine Eco modundan
çıkar.

NOT: Makine 30 dakika veya daha uzun süre
sürekli şekilde süpürme yapmış olduğu takdirde,
süpürme sistemlerini kapatmak üzere 1-Step
(tek adım) düğmesine basıldığı zaman filtre
çalkalayıcı filtreyi otomatik olarak çalkalar.
NOT: Hazne yükseltilmiş ise filtre çalkalayıcı
çalışmaz. Filtre çalkalayıcının çalışması için
haznenin tamamen alçaltılması gerekir.

18
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ÇALIŞTIRMA
ACİL KAPATMA DÜĞMESİ

YÖN DÜĞMESİ

Acil kapatma düğmesi, makineyi anında
durdurur.

İleri veya geri yönü seçmek için Yön düğmesini
kullanın. Makineyi hareket ettirmek için tahrik
pedalına basın.

NOT: Makine bir yamaçta durdurulduğu takdirde
direksiyonun ya sağa veya sola tamamen
döndürülmesi gerekir.
Makine gücünü kesin: Acil kapatma düğmesine
basın.
Makine gücünü yeniden çalıştırma: Düğmeyi
serbest bırakmak için acil kapatma düğmesini
sağa doğru çevirin. Kontağı KAPALI konumuna
getirin, ardından anahtarı saat yönünde
tamamen döndürün ve AÇIK konumuna gelince
serbest bırakın.

NOT: Yön düğmesi geri durumuna getirildiği
zaman sesli bir uyarı çalar.
NOT: Sadece isteğe bağlı yanıp sönen ışık /
geri vites alarmı olan makineler için: İsteğe bağlı
geri vites ışıkları ve alarm sadece makine geri
gittiğinde işlev görecektir.
ÇALIŞMA /TEHLİKE IŞIĞI DÜĞMESİ
(İSTEĞE BAĞLI))
Bu düğmeyi yalnızca acil durumlarda
kullanın. Normal makine kapatma işlemi için
tasarlanmamıştır.

Far ve Tehlike Işığının açılması: Çalışma/tehlike
ışığı düğmesinin üst bölümüne basın.
Tehlike Işığının açılması: Farlar/tehlike ışığı
düğmesine basıp orta konuma getirin.
Tüm Işıklar Kapalı: Far/tehlike ışığı düğmesinin
alt bölümüne basın.

S16 9045355 (11-2020)
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ÇALIŞTIRMA
TAHRİK PEDALI

OPERATÖR KOLTUĞU

Makineyi hareket ettirmek için tahrik pedalına
basın.

Ön-arka ayarı kolu koltuk konumunu ayarlar.

FREN PEDALI

EMNİYET KEMERLERİ (Yalnızca Deluxe
Koltuk Seçeneği)

Makineyi durdurmak için fren pedalına basın.
NOT: Makine bir yamaçta durdurulduğu takdirde
direksiyonun ya sağa veya sola tamamen
döndürülmesi gerekir.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi başlatmadan önce,
koltuğu ayarlayın ve emniyet kemerini takın.

BÜYÜK ÇÖP TUZAĞI KAPAĞI PEDALI
Büyük çöp tuzağı kapağı pedalı, ana süpürme
fırçasının önündeki tuzak kapağını açar.
A?ma: Büyük çöpleri süpürürken pedala basın.
Ana süpürme fırçasının önündeki kapak açılır.
Kapatma: Pedalı bıraktığınız zaman kapak
kapanarak hazneye süpürülmesi gereken büyük
çöpleri yakalar.

20
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ÇALIŞTIRMA
KOLTUK DESTEĞİ
Koltuk desteği, akülere erişim sağlamak için
koltuğu yukarıda tutar.
Koltuk desteğini takmak için, pim koltuk
desteğinin alt çentiğine geçinceye kadar koltuğu
tamamen açılacak şekilde kaldırın

Yalnız deluxe koltuk seçeneği olan makineler:
Koltuğu kaldırarak açmadan önce, koltuk kilidini
açmak için operatör koltuğunu serbest bırakma
kolunu ileriye çekin ve tutun.

S16 9045355 (11-2020)
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ÇALIŞTIRMA
MAKİNENİN ÇALIŞMASI

FIRÇA BİLGİLERİ
En iyi sonuç için, temizleme uygulaması
bakımından uygun fırçalar kullanın. Aşağıda
fırçalar ve bunların her birisinin en uygun olduğu
uygulamalar belirtilmektedir.
NOT: Kirlenme miktarı ve türü, kullanılacak fırça
türünü belirlemekte önemli bir rol oynar. Özel
tavsiyeler için Tennant temsilcisiyle irtibat kurun.
Polipropilen Kum Kıskılı Ana Fırça − Yoğun
şekilde birikmiş kum ve başka ince parçacıklar
için önerilir.
Polipropilen Pencere Ana Fırçası − Özellikle
pürüzsüz döşemelerde hafif çöp için önerilir.

1-STEP (Tek-Adım) düğmesi, tüm süpürme
işlevlerini çalıştırarak süpürmenin hemen
başlamasını sağlar.
Süpürme modu faaliyetteyken, yan fırçalar
çöpleri ana fırçanın güzergahına süpürürler.
Ana fırça çöpleri zeminden hazneye doğru
süpürmektedir. Vakum sistemi, tozu filtreleme
sistemine doğru iter.
Makine ayrıca, ince tozu engellemek için isteğe
bağlı bir kuru süpürme HEPA filtrasyon sistemine
sahiptir.
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Polipropilen 6-çift sıra Ana Fırça − Genel
süpürme uygulamaları için önerilir.
Polipropilen ve Tel 6-çift sıra Ana Fırça −
Genel süpürme ve hafif gömülmüş çöp için
önerilir.
Doğal Elyaf 8-tek sıra Ana Fırça − Halı döşeli
ve yapay çim yüzeyler için önerilir.
Polipropilen Yan Fırça − Genel amaçlı
polipropilen kıllar, parlak kaplama zeminleri
aşındırmadan sıkışmış kirleri hafifçe kaldırır.
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ÇALIŞTIRMA
MAKİNEYİ ÇALIŞTIRIRKEN

ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ KONTROL LİSTESİ

S?p?rmeden ?nce ?ok b?y?k ??pleri toplay?n.
Kıllara takılabilecek veya etrafına sarılabilecek
tel, ip, sicim, büyük tahta ya da başka çöpleri
toplayın.

Makineyi çalıştırmadan önce aşağıdaki adımları
uygulayın:

Olanaklı olduğunca düz bir yol içinde sürün.
Direklere çarpmamaya veya makinenin yanlarını
çizmemeye özen gösterin. Süpürme yollarını
birkaç santimetre üst üste bindirin (birkaç inç).
Halı döşeli yüzeylere zarar vermemek için,
makine hareketsiz durumda iken direksiyonu bir
taraftan diğer tarafa çevirmeyin.
Makine hareket halindeyken direksiyonu çok
sert çevirmeyin. Makine direksiyon simidinin
hareketlerine karşı oldukça duyarlıdır. Acil
durumlar dışında, ani dönüşlerden kaçının.
Süpürürken makine hızını ve fırça basıncını
gereken şekilde ayarlayın. Süpürülen alan(lar)
için uygun fırça basıncı ayar(lar)ı kullanın.
Temizleme performansının kötü olduğu
gözlemleniyorsa, temizlemeyi durdurun ve bu
kullanım kılavuzunun MAKİNE SORUNLARININ
GİDERİLMESİ bölümüne bakın.
Her kullanımdan sonra Günlük Bakım
Prosedürlerini uygulayın (Bkz. bu kullanım
kılavuzundaki MAKİNENİN BAKIMI).
Makineyi eğimlerde yavaş sürün. Yokuş aşağı
inişlerde makinenin hızını kontrol etmek için fren
pedalını kullanın. Makine ile eğimlerden aşağı
değil, eğimlerden yukarı fırçalama yapın.
NOT: Makine bir yamaçta durdurulduğu takdirde
direksiyonun ya sağa veya sola tamamen
döndürülmesi gerekir.
GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken eğimli
ve kaygan zeminlerde yavaş gidin.
Ortam sıcaklığının 43°C (110°F) üzerinde olduğu
alanlarda makineyi çalıştırmayın. Ortam sıcaklığı
0° C (32° F) donma derecesinin altında olan
alanlarda süpürme işlevlerini çalıştırmayın.

 Sıvı sızıntılarını kontrol edin (yalnız aküye
su ekleme sistemi ve / veya Yüksekten
Boşaltma bulunan makineler).
 Hidrolik sıvısı düzeyini kontrol edin (yalnız
Yüksekten Boşaltma).
 Hazne toz filtresi ve contaların durumunu
kontrol edin.
 Hazne ve çöp süzgecini temizleyin.
 Tüm ana fırça bölmesi eteklerini hasar ve
aşınma bakımından kontrol edin.
 Ana fırçayı aşınma ve hasar bakımından
kontrol edin. Ana fırçaya sarılmış teli, ipi
veya sicimi çıkarın.
 Yan fırça(lar)ı aşınma ve hasar bakımından
kontrol edin. Fırça(lar)a sarılmış teli, ipi veya
sicimi çıkarın.
 Yalnız yan fırça etekleri bulunan makineler:
Tüm yan fırça eteklerini aşınma ve hasar
bakımından kontrol edin.
 Hazne eteklerinde ve contalarında hasar ve
aşınma kontrolü yapın.
 Vakum fanı giriş filtresinin temiz olduğunu
onaylayın.
 Kornayı, ön farları, stop lambalarını, emniyet
lambalarını ve yedek lambayı (mevcutsa)
kontrol edin.
 Frenlerin ve direksiyonun düzgün çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.
 Tekerleklerde hasar olup olmadığını kontrol
edin.
 Bakım gereksinimlerini belirlemek için bakım
kayıtlarını kontrol edin.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken,
%14,1 / 8° eğimi aşan rampalarda süpürme
yapmayın. %21,3 / 12° eğimi aşan rampalarda
taşıma yapmayın.
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ÇALIŞTIRMA
MAKİNENİN AÇILMASI

FIRÇA BASINCI

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi başlatmadan önce,
koltuğu ayarlayın ve emniyet kemerini (varsa)
takın.

Normal süpürme koşulları altında ve halı döşeli
yüzeyleri süpürürken fırça basıncının en düşük
ayara ayarlanması gerekir. Daha ağır süpürme
koşulları altında fırça basıncı daha yüksek bir
ayara ayarlanabilir. Sürüş hızı ve zemin koşulları,
temizleme performansını etkileyecektir. Fırçalar
aşınmışsa, fırça basıncını artırmak gerekebilir.
Makine çalıştırıldığında ya da durdurulduğunda
kullanılan son ayar varsayılan olarak kullanılır.

1. Kullanıcı koltuğuna oturun.
2. Kontak anahtarını AÇIN.
NOT: Makine yeni kapatılmış ise, yazılımın
kendisini yeniden yükleyebilmesi için yeniden
başlatmadan önce en az beş saniye bekleyin.

ANA FIRÇA BASINCININ AYARLANMASI
1-STEP (Tek-Adım) düğmesi etkin durumda iken
fırça basıncı ayarlarını artırmak veya azaltmak
için ana fırça basıncı düğmesine basın. Fırça
basınç gösterge ışıkları, mevcut fırça basıncı
ayarını gösterir.

3. Lambaları açın (varsa).
4. Yön düğmesini ilerlenmesi gereken yöne
getirin.
5. Makineyi hareket ettirmek için tahrik
pedalına basın.
NOT: Kullanıcı, kullanıcı koltuğunda oturmadıkça
makine hareket etmeyecektir.
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NOT: Halı döşeli yüzeylere zarar vermemek için,
bu yüzeyleri süpürürken fırça basıncını daima en
hafif basınç ayarına ayarlayın.
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ÇALIŞTIRMA
SÜPÜRME
GÜVENLİK İÇİN: Kullanıcı kılavuzu okunup
anlaşılmadıkça makineyi çalıştırmayın.
1. Kontak anahtarını AÇIN.

5. Gerekli ise temizlenecek alan için fırça
basıncını ayarlayın.
NOT: Halı döşeli yüzeylere zarar vermemek için,
bu yüzeyleri süpürürken fırça basıncını daima en
hafif basınç ayarına ayarlayın.

2. Makine Eco modunda çalıştırılıyor ise:
Makineyi Eco modunda çalıştırmak için Eco
modu düğmesine basın. Fırça basıncı ve
vakum fanı en düşük ayara gider.

6. Yön anahtarını ileri konumuna getirin.

3. 1-STEP (Tek Adım) düğmesine basın.
Düğmenin üstündeki ışık yanar. Önceden
ayarlanmış tüm süpürme işlevleri açık hale
gelecektir.

7. Süpürmeye başlamak için tahrik pedalına
basın.
UYARI: Yanıcı maddeler veya reaktif
metaller patlamaya veya yangına
neden olabilir. Kaldırmayın.
4. Gerekli ise temizlenecek alan için gereken
ilave süpürme işlevlerini etkinleştirin.

S16 9045355 (11-2020)

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken eğimli
ve kaygan zeminlerde yavaş gidin.
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ÇALIŞTIRMA
8. Büyük çöpleri süpürürken büyük çöp kapağı
eteğini yükseltmek için büyük çöp kapağı
pedalına basın.

NOT: Makine 30 dakika veya daha uzun süre
sürekli şekilde süpürme yapmış olduğu takdirde,
süpürme sistemlerini kapatmak üzere 1-Step
(tek adım) düğmesine basıldığı zaman filtre
çalkalayıcı filtreyi otomatik olarak çalkalar.
NOT: Makinenin çalışması esnasında hata veya
ikaz kodu oluşursa, makineyi durdurun ve neden
ve hatayı veya ikazı giderici düzeltici eylem
için bu kılavuzun HATALAR / İKAZLAR kısmını
inceleyin.
12. Çöp haznesini her vardiyanın sonunda
veya gereken şekilde boşaltın. Bu kılavuzun
HAZNENİN BOŞALTILMASI bölümüne
bakın.

9. Büyük çöp kapağı eteğini alçaltmak için
büyük çöp kapağı pedalını bırakarak
büyük çöpleri eteğin arkasına yakalayın.
Büyük çöpler bundan sonra haznenin içine
süpürülebilir.

SÜPÜRMENİN DURDURULMASI
1. Makine hareket halindeyken temizliği
durdurmak için 1-STEP düğmesine basın.
NOT: Makine 30 dakika veya daha uzun süre
sürekli şekilde süpürme yapmış olduğu takdirde,
süpürme sistemlerini kapatmak üzere 1-Step
(tek adım) düğmesine basıldığı zaman filtre
çalkalayıcı filtreyi otomatik olarak çalkalar.

10. Süpürme bitirildikten sonra, makineyi
durdurmak için yön pedalını bırakın ve fren
pedalına basın.
11. Süpürmeyi durdurmak için 1-STEP (Tek
Adım) düğmesine basın. Düğmedeki ışık
söner ve süpürme işlevleri kısa bir süre
sonra durur.

2. Makineyi durdurmak için tahrik pedalını
bırakın ve fren pedalına basın.
3. Filtredeki tozu ve çöpü temizlemek için filtre
çalkalayıcı düğmesine basın.

4. Çöp haznesini her vardiyanın sonunda
veya gereken şekilde boşaltın. Bu kılavuzun
HAZNENİN BOŞALTILMASI bölümüne
bakın.
26
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ÇALIŞTIRMA
HAZNENİN BOŞALTILMASI
HAZNENİN BOŞALTILMASI (YÜKSEKTEN
BOŞALTMALI MAKİNELER)
1. Makineyi çöp alanına ya da konteynere
sürün.
2. Filtre çalkalayıcı düğmesine basın.
Çalkalayıcı yaklaşık 30 saniye çalışır.
Gösterge ışığı, filtre çalkalayıcı çalıştığı
sürece yanık kalır. Filtre çalkalayıcısını
gerekli hallerde durdurmak için yeniden filtre
çalkalayıcı düğmesine basın.

5. Makineyi çöp konteynerine doğru yavaşça
geriye sürün. Hazneyi çöp konteynerinin
üzerine yerleştirin.
6. Tozu kontrol altında tutmak için, hazneyi
çöp konteynerinin içine alçaltmak için hazne
güvenlik düğmesine ve hazne yükseltme/
alçaltma anahtarının alt tarafına basın ve
basılı tutun.
GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken, geriye
giderken dikkatli olun. Hazne yukarıdayken
makineyi dikkatli kullanın.

3. Hazneyi kaldırmadan önce tüm temizleme
fonksiyonlarını kapatın.
4. Filtre çalkalayıcı durduktan sonra, hazneyi
yükseltmek için hazne güvenlik düğmesine
ve hazne yükseltme/alçaltma anahtarının
üst tarafına basın ve basılı tutun. Hazne
istenen konumda olduğu zaman düğmeyi ve
anahtarı bırakın. Hazne, içindekileri güvenle
boşaltmak için yeteri kadar yükseldiği zaman
hazne döndürme anahtarı ışıkları yanar

7. Haznedeki içeriği boşaltmak için hazne
döndürme anahtarının üst kısmına basılı
tutun. Hazne dışarıya çıkarıldığı zaman
hazne döndürme anahtarı ışıkları yanıp
söner.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken,
hazneyi kaldırmadan önce yeterli miktarda
boş alan olduğundan emin olun. Makine bir
eğim üzerindeyken hazneyi kaldırmayın.
NOT: Hazneyi yükseltmek için gereken tavan
yüksekliğinin en az 2220 mm (87,4 inç) olduğunu
unutmayın.
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ÇALIŞTIRMA
8. Hazneyi yeniden baş yukarı hale getirmek
için hazne döndürme anahtarının alt tarafına
basılı tutun.

NOT: Hazne alçaltılmadan önce tamamen
içeride olmadığı takdirde hazne alçalmayı
durdurur ve tamamen alçaltılmış konuma devam
etmeden önce tamamen içeriye girer.

9. Hazneyi çöp konteynerinin tepesini geçmeye
yetecek kadar yükseltmek için hazne
güvenlik düğmesine ve hazne yükseltme/
alçaltma anahtarının üst tarafına basın ve
basılı tutun.
10. Makineyi yavaşça çöp bölgesinden veya
konteynerinden uzağa sürün.
11. Makineyi durdurun, daha sonra, hazne
tamamen alçalıncaya kadar, hazne güvenlik
düğmesine ve hazne yükseltme/alçaltma
anahtarının alt tarafına basın ve basılı tutun.
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ÇALIŞTIRMA
HAZNENİN BOŞALTILMASI (ALÇAKTAN
BOŞALTMALI MAKİNELER)
1. Makineyi çöp alanına ya da konteynere
sürün.

6. VarioHeight hazne kolunu istenen konuma
ayarlayın ve kolu yükseltilmiş konumda
tutturmak için her iki pimi hazne koluna
tekrar takın.

2. Filtredeki çöpleri sarsıp dökmek için filtre
çalkalayıcısı düğmesine basın. Gerekli ise
filtre çalkalayıcısını durdurmak için filtre
çalkalayıcı anahtarının üst tarafına tekrar
basın.

7. Her iki hazne tutma kolunu birbirine doğru
sıkın ve hazne piminde hazne tutma
mandalını kaldırın. Haznenin diğer tarafında
bulunan hazne tutma kolu mandalını açmak
için tekrarlayın.
3. Temizleme işlevlerini kapatın.
4. Kontak anahtarını KAPATIN.

NOT: Gerekli ise, hazne tamamen dolu olduğu
takdirde hazne kolunu kullanarak hazneyi hafifçe
makinenin içine itin.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.
5. Hazne kolundan her iki pimi çıkarın.

8. Hazneyi makineden dışarıya çıkarmak için
hazne kolundan çekin.
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ÇALIŞTIRMA
9. Hazneyi çöp konteynerine götürün ve
haznenin içindekileri boşaltmak için hazneyi
devirin.
GÜVENLİK İÇİN: Makine kullanırken, hazneyi
boşaltırken dikkatli olun. Hazne 91 kg’a
(200 lb) kadar taşıyabilir. Yanlış şekilde ağır
malzeme kaldırmak sırt incinmesine veya
başka bir kişisel yaralanmaya yol açabilir.
10. Yalnız isteğe bağlı çıkarılabilir hazne kutuları
ile donatılmış makineler: Kutuları hazneden
yukarıya kaldırın ve kutuları boşaltın.
Kutuları tekrar haznenin içine takın.

11. Haznenin boşaltılması bitirilince, tutma kolu
mandalları hazneyi makineye tutturuncaya
kadar hazneyi tekrar makinenin içine
götürün.
12. Hazne kolunu en alt konuma alçaltın.
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ÇALIŞTIRMA
HAZNE DESTEK ÇUBUĞUNUN TAKILMASI
(YÜKSEKTEN BOŞALTMALI MAKİNELER)

HAZNE DESTEK ÇUBUĞUNUN ÇIKARILMASI
(YÜKSEKTEN BOŞALTMALI MAKİNELER)

1. Makineyi açın.

1. Muhafaza destek çubuğunu muhafaza
yükseltme silindirinin üst tarafından yükseltin
ve muhafaza destek çubuğunu muhafaza
yükseltme silindirinin yan tarafına doğru
alçaltın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi çalıştırmaya
başlarken ayağınızı frenin üzerinde tutun.
2. Hazneyi tamamen kaldırın.
UYARI: Kol tutma noktasını kaldırın.
Hazne kaldırma kollarından uzak
durun.
GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken,
hazneyi kaldırmadan önce yeterli miktarda
boş alan olduğundan emin olun. Makine bir
eğim üzerindeyken hazneyi kaldırmayın.
NOT: Hazneyi yükseltmek için gerekli tavan
yüksekliğinin en az 2220 mm (87,4 inç) olduğunu
unutmayın.
3. Kontak anahtarını KAPATIN.
4. Sol muhafazayı makineden sökün veya sol
muhafazanın üst tarafını muhafaza destek
çubuğuna erişmeye olanak verecek kadar
makineden uzağa çekin.

GÜVENLİK İÇİN: Makine çalıştırıldığında
ayağınızı frende tutun ve yön pedalını boşa
alın.
2. Sol muhafazayı makineye yeniden takın/
tutturun.
3. Kontak anahtarını AÇIN.
4. Hazneyi tamamen indirin.
UYARI: Kol tutma noktasını kaldırın.
Hazne kaldırma kollarından uzak
durun.

5. Muhafaza destek çubuğunu muhafaza
yükseltme silindirinin üst tarafına yükseltin.

UYARI: Kaldırılan hazne düşebilir.
Hazne destek çubuğunu takın.
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ÇALIŞTIRMA
MAKİNENİN KAPATILMASI
1.

Tahrik pedalından ayağınızı kaldırın.

2. Süpürmeyi durdurmak için 1-STEP (Tek
Adım) düğmesine basın.

Makineyi temizlemek için su kullanılmadan önce
tüm muhafazalar, kapaklar ve koltuk aşağıda
veya kapalı olmalı ve kendi aşağı veya kapalı
konumlarında tutturulmalıdır. Hazne toz filtresinin
HEPA filtrenin ıslanmasına olanak vermeyin.

3. Makineyi durdurmak için Fren pedalına
basın.
4. Kontak anahtarını KAPATIN ve anahtarı
çıkarın.
GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

MAKİNENİN TEMİZLENMESİ
Makinenin dış tarafı düşük basınçlı su
püskürterek temizlenebilir (bahçe hortumu).
Makineyi yüksek basınçlı bir yıkayıcı ile
veya başka bir yüksek basınçlı püskürtme
kullanarak Temizlemeyin.
GÜVENLİK İÇİN: Makineye servis uygularken,
makine elektrikli parçaların yanındaysa
püskürtmeyi veya hortumu çalıştırmayın.
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ÇALIŞTIRMA
HATA / UYARI KODLARI VE GÖSTERGELERİ
HATALAR / UYARILAR GÖSTERGE KODLARI
Makine veya akü şarj cihazı bir hata belirlediği
zaman servis göstergesi ve bir dizi LED ışığı
yanıp söner.

Hata / uyarı göstergelerini sıfırlamak için
makineyi kapatın ve hatanın / uyarının nedenini
ortadan kaldırın. Makine tekrar çalıştırıldığı
zaman hata / uyarı sıfırlanacaktır.
Hatanın / uyarıların nedenini ve çözümünü
belirlemek için hata / uyarı göstergeleri tablosuna
bakın.
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ÇALIŞTIRMA
MAKİNE SERVİS GÖSTERGESİ KODLARI
LED Hata
Kodu
☼ = Yanıp
Sönüyor

Hata Kodu

Neden(ler)

Çözüm

☼☼☼☼☼

0xFFF0

Acil durdurma düğmesi takılı durumda

Acil Durdurma düğmesini serbest bırakın
ve hatayı silmek için makinede anahtar
ile döngü yapın

☼☼●☼●

0x0B06

Akü su tankı boş uyarısı

Otomatik aküye su ekleme tankını
doldurun.

●●●●☼

0x07A1

Hazne yanıyor

Makineyi kapatın. Yangını söndür.
Yangını söndürün. Gerekirse, acil durum
personelini arayın.
NOT: Bu hata meydana geldiği zaman
korna çalar. Kornayı susturmak için
korna düğmesine basın.

●☼☼●●

0x0F101

Şarj cihazında yük yok uyarısı

Şarj cihazının akülere bağlı olduğunu
doğrulayın.

●●☼☼☼

0x0F102

Şarj cihazı aşırı ısınma uyarısı.

Şarj için makineyi iyi havalandırılan bir
yere taşıyın.

☼●●☼☼

0x0133

Ana süpürme motoru aşırı akım hatası

0x0134

Ana süpürme motoru DP aşırı akım hatası

Fırçayı/fırça motorunu engelleyen çöp
olup olmadığını kontrol edin. ??p?
??kart?n.
Sorun devam ettiği takdirde yetkili
Tennant servis temsilcisi ile iletişime
geçin.

●☼☼●☼

☼●●●☼

●☼☼☼●

0x0135

Ana süpürme motoru SW aşırı akım hatası

0x0153

Sağ süpürme motoru aşırı akım hatası

0x0154

Sağ süpürme motoru DP aşırı akım hatası

0x0155

Sağ süpürme motoru SW aşırı akım hatası

0x0163

Sol süpürme motoru aşırı akım hatası

0x0164

Sol süpürme motoru DP aşırı akım hatası

0x0165

Sol süpürme motoru SW aşırı akım hatası

0x0173

Filtre/çalkalayıcı motoru aşırı akım hatası

0x0174

Filtre/çalkalayıcı motoru aşırı akım 1 hatası

0x0175

Filtre/çalkalayıcı motoru aşırı akım 2 hatası

0x0238

Ana süpürme aktüatörü durdu

0x0248

Sağ yan süpürme aktüatörü durdu

0x0258

Sol yan süpürme aktüatörü durdu

0x0268

Hazne yükseltme aktüatörü durdu

0x0278

Hazne döndürme aktüatörü durdu

0x0980

Tahrik genel

0x09E3

Tahrik kontrolör hatası

0x0B04

Aküye su ekleme sistemi CAN hatası

0x0F103

Akü şarj cihazı CAN iletişim hatası

0xFF20

Ana süpürme kartı CAN hatası

0x09F0

Tahrik iletişim kaybı uyarısı

Çalkalayıcı motorunun serbestçe
döndüğünü doğrulayın. Çalkalayıcı
motorunun dönmesini engelleyen
engelleri temizleyin.
Sorun devam ettiği takdirde yetkili
Tennant servis temsilcisi ile iletişime
geçin.
Aktüatörü engelleyen çöpler olup
olmadığını kontrol edin. ??p? ??kart?n.
Sorun devam ettiği takdirde yetkili
Tennant servis temsilcisi ile iletişime
geçin.

Hatayı silmek için makinede anahtar ile
döngü yapın.
Devre kesici 1’i (CB1) kontrol edin.
Devre kesici açılmış ise sıfırlayın.
Sorun devam ettiği takdirde yetkili
Tennant servis temsilcisi ile iletişime
geçin.
Hatayı silmek için makinede anahtar ile
döngü yapın.
Sorun devam ettiği takdirde yetkili
Tennant servis temsilcisi ile iletişime
geçin.

NOT: Diğer tüm hata kodları için yetkili Tennant
Servis temsilcisiyle irtibat kurun.
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ÇALIŞTIRMA
YERLEŞİK AKÜ ŞARJ CİHAZI SERVİS
GÖSTERGESİ KODLARI
LED Hata Kodu
☼ = Yanıp
Sönüyor
☼☼☼●●

Hata Kodu

Neden(ler)

Çözüm

0xF100

Şarj cihazı hata koşulu.

Servisle irtibat kurun.

0xF104

Aküler doğru şarj edilemiyor.

Servisle irtibat kurun.

●☼☼●●

0xF101

Şarj cihazı, akü grubuna bağlı değil.

Kablo bağlantılarını kontrol edin. Arıza kodu
devam ederse, servisle irtibat kurun.

●☼●●●

0xF102

Şarj cihazı aşırı ısınmış.

Şarj cihazının soğumasını bekleyin. İyi
havalandırılan bir alana taşıyın. Arıza
devam ederse servisle iletişim kurun.

●☼☼☼●

0xF103

Şarj cihazı iletişim hatası.

Makineye güç çevrimi. Arıza kodu devam
ederse, servisle irtibat kurun.
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ÇALIŞTIRMA
SEÇENEKLER
VAKUM ÇUBUĞU (İSTEĞE BAĞLI)
Makinenin erişimi dışındaki alanları temizlemek
için vakum çubuğunu kullanın.
UYARI: Yanıcı maddeler veya reaktif
metaller patlamaya veya yangına
neden olabilir. Kaldırmayın.

MAVİ YAYA IŞIKLARI (İSTEĞE BAĞLI)
Mavi yaya ışıkları, yakında makine bulunduğu
hakkında yayaları uyarmak için hem makinenin
ön tarafında hem makinenin arka tarafında
zemin üzerinde parlar. Kontak anahtarı
döndürüldüğü zaman mavi yaya ışıkları
otomatik olarak yanar. Ön ve arka mavi ışıkları,
makineden, yakında makine bulunduğu hakkında
yayaları gereği gibi uyarmaya yetecek uzaklığı
aydınlatabilecekleri şekilde yerleştirin.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
makineye bakım yapmadan önce düz bir
yüzeyde durun.
1. Makineyi açın.
2. Vakum çubuğu sistemini bekleme durumuna
almak için vakum çubuğu anahtarının üst
tarafına basın.

3. Çubuk Açık: Vakum çubuğunu saklama
kelepçesinden yukarıya kaldırın. Vakum
çubuğu açılacaktır.

4. Temizlik için vakum çubuğunu kullanın.
5. Çubuk Kapalı: Vakum çubuğunu tekrar
saklama kelepçesine getirin, vakum çubuğu
kapanacaktır.
6. Vakum çubuğu sistemini kapatmak için
vakum çubuğu anahtarının alt tarafına basın.
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ÇALIŞTIRMA
YEDEK ALARM SESİNİ AYARLAMA (İSTEĞE
BAĞLI)
GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken
yedek alarmı ilgilendiren bölge güvenlik
kılavuzlarını takip edin.
Yedek alarm sesi 85−102 bB(A) aralığında
ayarlanabilir. Ses düzeyini ayarlamak için
koltuğu yüksek duruma kaldırın, koltuk desteğini
takın ve alarm ses düzeyi topuzunu kullanarak
ses düzeyini ayarlayın.
Sesi arttırın: Düğmeyi saat yönünde döndürün.
Sesi kısın: Topuzu saate ters yönde döndürün.
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ÇALIŞTIRMA
MAKİNE SORUNLARININ GİDERİLMESİ
Sorun

Neden

Çözüm

Fazla toz alma

Vakum fan? kapal?

Vakum fanını açın

Hazne toz filtresi tıkalı

Toz filtresini çalkalayın ve/veya değiştirin

Fırça etekleri ve toz contaları aşınmış,
hasarlı veya ayarsız

Fırça eteklerini ve/veya fırça contalarını
değiştirin ya da ayarlayın

Zayıf süpürme performansı

Kısa çalışma zamanı

Süpürme işlevleri çalışmıyor

Vakum çubuğu vakum
performansı kötü
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Vakum fan? contas? hasarl?

Vakum fanı contasını değiştirin

Vakum fan? hatas?

Tennant servis temsilcisiyle irtibata geçin

Thermo-Sentry devre dışı

Thermo-Sentry’yi soğumaya bırakın

Sürekli-Filtre tıkalı

Sürekli-Filtreyi temizle

Aşınmış fırça kılları

Fırçaları değiştirin

Ana fırça tahrik mekanizmasına çöp
sıkışmış

Ana fırça tahrik mekanizmasından çöpü
çıkarın

Ana ve/veya yan fırça tahrik hatası

Tennant servis temsilcisiyle irtibata geçin

Hazne dolu

Hazneyi boşaltın

Büyük çöp kapağı eteği aşınmış veya
hasarlı

Büyük çöp kapağı eteğini değiştirin

Devridaim kanad? hasarl?

Kanad? de?i?tirin

Hazne contaları aşınmış veya hasarlı

Contaları değiştirin

Yanlış süpürme fırçası

Tennant servis temsilcisiyle irtibata geçin

Yan f?r?a tahriki hatas?

Tennant servis temsilcisiyle irtibata geçin

Ana f?r?a tahriki hatas?

Tennant servis temsilcisiyle irtibata geçin

Akü tam dolu değil

Şarj cihazı otomatik olarak kapanıncaya
kadar aküleri şarj edin

Bozuk akü

Aküyü değiştirin

Akü bakımı gerekli

Bkz. AKÜ BAKIMI - BAKIM

Hatalı akü şarj cihazı

Akü şarj cihazını değiştirin

Hazne yukarıda

Hazneyi tamamen indirin

Haznede yangın var

Makineyi kapatın. Yangını söndür.
Yangını söndürün. Gerekirse, acil durum
personelini arayın.

Vakum torbası hasarlı veya dolu

Vakum torbasını değiştirin

Tıkalı hortum

Tıkanıklığı açın

Kuru vakum sistemindeki contalar yırtık

Contaları değiştirin
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ÇALIŞTIRMA
HEPA FİLTRE SİSTEMİNDE SORUN GİDERME
HEPA filtre bulunan makinelerde makine
çalıştırılırken aşırı toz görüldüğü takdirde
aşağıdaki sorun giderme tablosuna ve sorun
giderme prosedürlerine bakın.
Adım

İşlem

Tozlanmıyor

Tozlanıyor

1

* Elektrikli sarsıcı kullanarak birincil toz filtresini sarsın
* Hazneyi boşaltın

Süpürmeye Devam Edin

Adım 2’ye Geçin

2

* Hazne contalarını inceleyin

Süpürmeye Devam Edin

Adım 3’e Geçin

3

* Birincil filtreyi sökün ve plastik torbaya koyun ve tozu
temizlemek için filtreye el ile vurun
* Filtre kapağındaki contayı inceleyin
* Hazne toz filtresinin üst ve alt tarafındaki contaları inceleyin
* Contadan vakum fanı girişini inceleyin

Süpürmeye Devam Edin

Adım 4’e Geçin

4

* Yan fırça toz kontrol eteklerinde hasar ve ayar incelemesi
yapın

Süpürmeye Devam Edin

Adım 5’e Geçin

5

* Tüm dış süpürme bölmesi eteklerini inceleyin
* Ana süpürme fırçasını sökün ve süpürme haznesi eteklerini
inceleyin

Süpürmeye Devam Edin

Adım 8’e Geçin

6

* HEPA filtreyi sökün ve fan plakası contalarını inceleyin

Süpürmeye Devam Edin
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BAKIM
BAKIM
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BAKIM
BAKIM ÇİZELGESİ
Aşağıdaki tablo, her bir prosedür için Sorumlu
Kişiyi belirtmektedir.
O = Operatör.
T = Eğitimli Personel.
= HEPA filtrasyon sistemi bulunan
makineler için özgün bakım çizelgesini belirtir.
Aralık

Günlük /
8 Saatlik

Sorumlu Kişi

HEPA
ile

50 Saat

Anahtar

Açıklama

Prosedür

Yağlayıcı/
Sıvı

Servis
Noktaları
Sayısı

O

7

Hidrolik deposu
(Yalnız Yüksekten
Boşaltmalı Makineler)

Hidrolik sıvısı
seviyesini kontrol edin.

HYDO

1

O

1

F?r?a b?lmesi
etekleri

Hasar, a??nma
ve ayar? kontrol
edin

-

5

1

Fırça bölmesi HEPA Hasar, a??nma
etekleri
ve ayar? kontrol
edin

-

2

O

2

Yan etekler

Hasar, a??nma
ve ayar? kontrol
edin

-

2

O

3

Ana f?r?a

Hasarı, aşınmayı
ve çöpü kontrol
edin

-

2

O

4

Sağ yan fırça/
Sol yan fırça (İsteğe
Bağlı)

Hasarı,
aşınmayı, çöpü
kontrol edin

-

1 (2)

O

-

Yan fırça toz kontrol
etekleri
(İsteğe Bağlı)

Hasar, a??nma
ve ayar? kontrol
edin

-

Hepsi

O

5

Hazne toz filtresi

Temizlemek için
çalkalayın

-

1

O

Haftalık

HEPA
olmadan

*

O

*

5

Hazne

Temizleme ve
durulama

-

1

O

*

19

Ana fırça kapağı
HEPA contaları

Hasar ve
aşınmayı kontrol
edin

-

1

O

6

Vakum ?ubu?u
torbas? (?ste?e
ba?l?)

Temizleyin

-

1

T

8

Akü hücreleri

Elektrolit seviyesini kontrol edin

DW

Hepsi

O

8

Akü bölmesi

Sıvıyı kontrol
edin. Gerekli ise
boşaltın

-

O

3

Ana f?r?a

Uç uca gelecek şekilde
döndürün

-

1

O

-

Vakum ?ubu?u
torbas? (?ste?e
ba?l?)

Vakum
torbas?n?
kontrol edin veya
de?i?tirin

-

1

O

-

Vakum ?ubu?u fan?
(?ste?e ba?l?)

Hasar veya
a??nmay? kontrol edin

-

1
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BAKIM
Aşağıdaki tablo, her bir prosedür için Sorumlu
Kişiyi belirtmektedir.
O = Operatör.
T = Eğitimli Personel.
= HEPA filtrasyon sistemi bulunan makineler
için özgün bakım çizelgesini belirtir.
Aralık

Sorumlu Kişi

100 Saat

200 Saat

500 Saat

Anahtar

Açıklama

Prosedür

T

8

Aküye su ekleme
sistemi (isteğe
bağlı)

Hortumlarda ve
bağlantılarda
hasar ve
aşınmayı kontrol
edin

Hepsi

O

5

Hazne toz filtresi

Hasarl?ysa
de?i?tirin,
temizleyin veya
de?i?tirin

1

O

10

Hazne contaları

Hasar veya
a??nmay? kontrol edin

-

6

O

5

Hazne filtresi
contalar?

Hasar veya
a??nmay? kontrol edin

-

2

O

21

Sürekli Filtre

Çöp kontrolü
yapın, gereken
şekilde temizleyin

O

5

Tüy eleği
(isteğe bağlı)

Çöp kontrolü
yapın, gereken
şekilde temizleyin

O

11

Vakum contas?

Hasar veya
a??nmay? kontrol edin

-

1

O

1

B?y?k ??p
kapa?? ete?i

Hasar veya
a??nmay? kontrol edin

-

1

O

14

Ana fırça tahrik
kayışı

Aşınma için
kontrol edin

-

1

T

16

Direksiyon zinciri

Yağlayın ve
hasar ve
aşınmayı kontrol
edin.

GL

1

O

4

Yan f?r?a(lar)
koruyucusu

Hasar veya
a??nmay? kontrol edin

-

1 (2)

T

8

Akü kutup başları
ve kabloları

Kontrol edip
temizleyin

-

Hepsi

T

17

Hazne yükseltme
kolu milleri
(Yalnız Yüksekten Boşaltmalı
Makineler)

Yağlayın

SPL

3

O

18

Tekerlekler

Hasar ve
aşınmayı kontrol
edin

-

3

T

20

Vakum çubuğu
fanı motor(lar)ı

Motor fırçalarını
kontrol edin

-

1

11

HEPA vakum fanı
motorları

Motor fırçalarını
kontrol edin

-

2

T

42

HEPA
ile

*

HEPA
olmadan

Yağlayıcı/
Sıvı

Servis
Noktaları
Sayısı

1
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BAKIM
Aşağıdaki tablo, her bir prosedür için Sorumlu
Kişiyi belirtmektedir.
O = Operatör.
T = Eğitimli Personel.
= HEPA filtrasyon sistemi bulunan
makineler için özgün bakım çizelgesini belirtir.
Aralık

Sorumlu
Kişi

HEPA
ile

HEPA
olmadan

Anahtar

Açıklama

800 Saat

T

-

Hidrolik hortumları
(Yalnız Yüksekten
Boşaltmalı Makineler)

1750
Saat

T

13

2400
Saat

T

7

Prosedür

Yağlayıcı/
Sıvı

Servis
Noktaları
Sayısı

Aşınma ve
hasarı kontrol edin

-

Hepsi

Vakum fan? motoru

Motor
fırçalarını
kontrol edin

-

1

Hidrolik deposu
(Yalnız Yüksekten
Boşaltmalı Makineler)

Hidrolik sıvıyı
değiştirin

HYDO

1

YAĞLAYICI/SIVI
DW Saf su.
SPL Özel yağ, Lubriplate EMB gresi (Tennant
parça numarası 01433-1)
GL SAE 90 ağırlık dişlisi yağı
HYDO TennantTrue premium hidrolik sıvı
veya eşdeğeri
NOT: Aşırı tozlu koşullarda daha sık bakım
aralıkları gerekli olabilir.
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BAKIM
SARI TEMAS NOKTALARI
Bu makine, basit servis öğeleri için bulunması
kolay sarı temas noktalarına sahiptir. Bu bakım
uygulamalarını gerçekleştirmek için alete gerek
yoktur.

HAZNE YÜKSELTME KOLU MİLLERİ (YALNIZ
YÜKSEKTEN BOŞALTMALI MAKİNELER)
Her 200 saatlik çalıştırmadan sonra hazne
kaldırma kolu millerini yağlayın.

YAĞLAMA
GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.
DİREKSİYON ZİNCİRİ
Direksiyon zinciri, tahrik tekerleği grubunun tam
üst tarafında bulunmaktadır. Her 200 saatte bir
direksiyon zincirini hasar veya aşınma açısından
kontrol edin ve yağlayın.
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BAKIM
HİDROLİK AKSAM (YALNIZ YÜKSEKTEN
BOŞALTMALI MAKİNELER)
Hidrolik sıvı seviyesini çalıştırma sıcaklığında
her gün kontrol edin. Hidrolik sıvısı seviyesi,
hidrolik deposundaki MIN ve MAKS işaretleri
arasında olmalıdır. Hidrolik sıvı seviyesini
kontrol ederken hazne aşağıda olmalıdır.

HİDROLİK SIVI
TennantTrue premium
hidrolik sıvı (Uzun Ömürlü)
Parça
Numarası

Kapasite

ISO Sınıfı Viskozite
İndeksi (VI)

1057707

3,8 L (1 gal)

1057708

19 L (5 gal)

ISO 32
VI 163 veya üstü

Yerel olarak satılan hidrolik sıvı kullanılıyorsa,
özelliklerinin Tennant hidrolik sıvı özelliklerine
uygun olduğundan emin olun. Başka sıvıların
kullanılması hidrolik parçaların zamansız
bozulmasına yol açabilir.
DİKKAT! Dahili yağlama için hidrolik parçalar
sistem hidrolik sıvısına bağlıdır. Hidrolik
sisteme pislik veya başka kirletici maddelerin
girmesi arıza, büyük oranlı aşınma ve hasara
yol açacaktır.
DİKKAT! Hidrolik sıvı deposunu fazla
doldurmayın veya depoda az seviyede
hidrolik sıvı varken makineyi çalıştırmayın.
Bu, makinenin hidrolik sistemine zarar
verebilir.
Her 2400 saatlik çalışmadan sonra hidrolik
sıvısı deposunu boşaltın ve yeni TennantTrue
premium hidrolik sıvısı ile tekrar doldurun.

HİDROLİK HORTUMLARI
Her 800 saatlik çalıştırmadan sonra hidrolik
hortumları hasar veya aşınma açısından kontrol
edin.
GÜVENLİK İÇİN: Makineye bakım yaparken
basınç altında sızıntı yapan hidrolik sıvının
yerini saptamak için karton kullanın.
Çok küçük bir delikten yüksek basınçla fışkıran
sıvı sızıntısını görmek neredeyse imkansızdır ve
bu ciddi yaralanmalara yol açabilir.

00002

Hidrolik sıvı sızıntısından kaynaklanan
yaralanmalarda hemen doktorunuza başvurun.
Derhal gerekli tıbbi bakım sağlanmazsa ciddi
enfeksiyon veya reaksiyon ortaya çıkabilir.
Sızıntı bulunursa bir teknisyen ya da uzmanla
temasa geçin.
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BAKIM
AKÜLER

ELEKTROLİT SEVİYESİNİN KONTROL
EDİLMESİ
Islak/kurşun-asit akü, aşağıda açıklandığı gibi
rutin bakım gerektirir. Akü elektrolit seviyesini
haftalık olarak kontrol edin.
NOT: Makinede aküye su ekleme sistemi
bulunuyorsa elektrolit seviyesini Kontrol Etmeyin.
AKÜYE SU EKLEME SİSTEMİ (İSTEĞE BAĞLI)
bölümüne bakın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.
SULU (ISLAK) VE BAKIM GEREKTİRMEYEN
KAPALI KURŞUN-ASİT AKÜLER
Akülerin ömrü, uygun bakıma bağlıdır. Akünün
ömrünü mümkün olduğunca uzatmak için:
–

Aküleri günde bir defadan fazla şarj etmeyin
ve şarj etmeden önce en az 15 dakika
çalıştırılmış olduklarından emin olun.

–

Aküyü, şarjı kısmen bitmiş vaziyette uzun
süre bırakmayın.

–

Gaz birikimini önlemek için aküleri yalnızca
iyi havalandırılan yerlerde şarj edin.
Akü grubunu 80°F/27°C’nin altındaki ve
32°F/0°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda şarj
edin.

–

Makineyi tekrar kullanmadan önce şarj
cihazının aküyü tamamen şarj etmesini
sağlayın.

–

Sulu (ıslak) akülerin elektrolit düzeylerini
her hafta kontrol ederek doğru akü hücresi
seviyesinde olmalarını sağlayın.

NOT: Makinede otomatik aküye su ekleme
sistemi olması halinde SMART-FILL OTOMATİK
AKÜYE SU EKLEME SİSTEMİ talimatlarına
geçin.
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08247

GÜVENLİK İÇİN: Makinede bakım yaparken,
tüm metal nesneleri akülerden uzak tutun.
Akü asidine temas etmekten kaçının.
Seviye, şarj etme işleminden önce, gösterildiği
gibi akü plakalarının çok az üzerinde
olmalıdır. Düşükse, saf su ilave edin. AŞIRI
DOLDURMAYIN. Şarj sırasında, elektrolit
genişleyerek taşabilir. Şarjdan sonra izleme
borularının altına 3 mm'ye (0,12 inç) kadar saf su
eklenebilir.

Before Charging

After Charging

NOT: Şarj sırasında akü kapaklarının kapalı
olduklarından emin olun. Aküler şarj edildikten
sonra sülfür kokusu gelebilir. Bu normaldir.
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BAKIM
BAKIMA İHTİYAÇ DUYMAYAN AKÜLER
Bakıma ihtiyaç duymayan akülere su verilmesi
gerekli değildir. Temizleme ve diğer rutin
bakımların yine yapılması gereklidir.
BAĞLANTILARIN KONTROL EDİLMESİ /
TEMİZLENMESİ
Her 200 saatlik kullanımdan sonra, gevşek
akü bağlantısı olup olmadığını kontrol edin ve
kutup başları ve kablo kelepçeleri dahil olmak
üzere akü yüzeyini karbonat ve sudan oluşan
güçlü bir solüsyonla temizleyin. Aşınmış veya
zarar görmüş bütün telleri değiştirin. Aküleri
temizlerken akü kapaklarını çıkarmayın.
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BAKIM
AKÜNÜN ŞARJ EDİLMESİ
ÖNEMLİ: Şarj etme işleminden önce, makine
ve şarj cihazı ayarının akü tipine uygun
şekilde yapılmış olduğundan emin olun.
NOT: Akünün hasar görmesini ya da akü
ömrünün azalmasını önlemek için, aküyü şarj
ederken doğru değerdeki bir şarj cihazını
kullanın.
NOT: Standart bataryalara fırsat şarjını
uygulamayın, yapılması durumunda akünün
ömrü kısalabilir.
1. Makineyi iyi havalandırılmış bir alanda düz,
kuru bir yüzeye park edin.
2. Kontak anahtarını KAPALI duruma çevirin.
GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.
3. Akü bölmesinin kapağını açın ve desteği
çalıştırın.
NOT: Şarj etme işleminden önce, akülerin doğru
elektrolit seviyesine sahip olduğundan emin olun.
Bkz. ELEKTROLİT SEVİYESİNİN KONTROL
EDİLMESİ.
4. Harici şarj cihazı bulunan makineler: Şarj
cihazı bağlantı parçasını makine harici akü
şarj bağlantı parçasına bağlayın.

6. Şarj cihazı otomatik olarak şarj etmeye
başlayacak ve tamamen şarj edildiğinde
kapanacaktır. Maksimum şarj süresi, akü
türüne bağlı olarak 6-12 saat sürebilir.
Dahili akü şarj cihazı: Akü şarj göstergesi
ışıkları, şarj döngüsü süresince ileri ve geri
dalgalanacaktır. Beş ışığın hepsi tekrar eden
şekilde iki defa yanıp söndüğü zaman şarj
döngüsü tamamlanmıştır
GÜVENLİK İÇİN: Şarj cihazı çalışırken harici
şarj cihazının DC kablosunu makinenin
prizinden ayırmayın. Kıvılcıma neden olabilir.
Şarj sırasında şarj cihazının çıkartılması
gerekirse, önce AC elektrik kablosunu
çıkarın.
7. Harici şarj cihazı bulunan makineler: Aküler
tamamen şarj olduktan sonra AC güç
kaynağı kablosunu prizden ayırın ve sonra
şarj cihazını makine harici akü şarj bağlantı
parçasından ayırın.
NOT: Harici bir şarj cihazı ile donatılmış olan
modeller için, şarj cihazını makineden ayırmadan
önce ilk olarak her zaman AC güç kaynağı
bağlantısını ayırın.
Dahili şarj cihazı bulunan makineler: Aküler
tamamen şarj olduktan sonra AC güç
kaynağı kablosunu prizden ayırın ve kabloyu
akü bölmesi kapağında bulunan depolama
kancalarına sarın.

5. Şarj cihazının AC elektrik kablosunu
topraklanmış prize düzgün şekilde takın.
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BAKIM
DAHİLİ VE HARİCİ AKÜ ŞARJ CİHAZI
AYARLARI
NOT: Aşağıdaki talimatlar, Tennant tarafından
tedarik edilen Delta-Q şarj cihazı modeli RC900-U36 içindir.
NOT: Dahili şarj cihazı ayarlarını değiştirmek
için Tennant Servis Diyagnoz Aracı
kullanılmalıdır.
1. Mevcut profil ayarını görüntülemek için Şarj
Profili Seçme Düğmesine basıp bırakın.
Profil ayarı, kırmızı ışık ilk olarak iki kez
yanıp söndükten sonra, yeşil ışığın art arda
kaç defa yanıp söndüğüyle gösterilir. Bu
kod iki defa tekrarlanır.
Ör. Profil Ayarı 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Yanıp söner: Kırmızı-Kırmızı-Yeşil-Yeşil-Yeşil)

Ör. Profil Ayarı 4-3: ☼☼☼☼☼☼ ║ ☼☼☼
(Yanıp söner: Kırmızı-Kırmızı, Yeşil-YeşilYeşil - Yeşil - duraklama - Yeşil-Yeşil-Yeşil)

4. Profil ayarını değiştirmek için, mevcut ayar
4 defa tekrarlanırken Şarj Profili Seçme
Düğmesine basın. İstenen profil ayarı yanıp
sönünceye kadar düğmeye basmaya devam
edin.
Profil
Ayar

Akü Açıklaması

3

Islak, Trojan 180-240 AH

7

Islak, Trojan 270-360 AH

2-1

Islak, TAB/Enersys 180-260 AH

2-8

Jel, Deka 180-200 AH

4-3

AGM, Discover 200-400 AH

5-1
1-6-8

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

5. Yeni ayarı kaydetmek için, yeni ayar yanıp
sönen yeşil ışık ile gösterilinceye kadar
düğmeye 7 saniye basın. Yeni ayar iki defa
tekrarlanacak ve tekrarlar arasında kırmızı
ışık iki defa yanıp sönecektir.
6. Yeni akü şarj cihazı ayarını teyit etmek için
Adım 1’i tekrarlayın.

2. Yeni bir profil ayarı seçmek üzere akü
seçme modunu girmek için, Şarj Profili
Seçme Düğmesine basın ve 5 saniye
basılı tutun. Hızla yanıp sönen kırmızı ışık,
seçilen mod girişini onaylayacaktır.

3. Böylece gösterge mevcut profil ayarını
gösterecektir. Bu 4 defa tekrarlanır.
örnek. Profil Ayarı 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Yanıp söner: Kırmızı-Kırmızı-Sarı-SarıSarı)
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BAKIM
MANUEL AKÜYE SU EKLEME SİSTEMİ
Aşağıdaki talimatlar manuel el pompalı aküye
su ekleme sistemi seçeneği ile donatılmış olan
makineler içindir.

3. Akü bölmesi içerisindeki akü doldurma
hortum bağlantısını bulun. Toz kapağını
çıkartın ve el pompası hortumunu bağlayın.

4. El pompası hortumunun diğer ucunu bir saf
su şişesine daldırın.

İsteğe bağlı manuel akü sulama sistemi,
akülerinizde doğru elektrolit seviyelerini
sağlamak için güvenli ve kolay bir yol sağlar.
Sadece Islak BFS TAB aküler için tasarlanmıştır.
GÜVENLİK İÇİN: Makinede bakım yaparken,
gerektiği gibi kişisel koruyucu ekipmanları
kullanın. Akü asidine temas etmekten kaçının.
Akü sulama sistemini kullanmadan önce,
hortumları ve bağlantıları aşınma veya hasar için
kontrol edin.

5. El pompası hortumundaki hazneyi sıkı olana
kadar sıkın. Dolu olduğu zaman seviye
göstergeleri beyaza dönecektir.

1. Aküye su ekleme sistemini kullanmadan
önce aküleri tamamen şarj edin. Şarj
etmeden önce akülere su eklemeyin,
elektrolit seviyesi şarj sırasında artabilir ve
elektrolit taşabilir.
2. Aküleri şarj ettikten sonra, akü kapakları
üzerinde yer alan akü elektrolit seviyesi
göstergelerini kontrol edin. Seviye göstergesi
siyah ise, aşağıdaki talimatlarda açıklandığı
gibi su ekleyin. Seviye göstergeleri beyaz
ise elektrolit doğru seviyededir, su gerekli
değildir.
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6. Su ekledikten sonra, toz kapağını akü
doldurma hortumuna tekrar takın ve el
pompası hortumunu ileride kullanmak için
akü bölmesinde saklayın.
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BAKIM
AKÜ BÖLMESİ BOŞALTMA VANASI
Akü bölmesindeki sıvıyı boşaltmak için, akü
bölmesi boşaltma vanasını kullanın. Akü
bölmesinde sıvı olup olmadığını haftada bir
kontrol edin ve akü bölmesinde sıvı olması
halinde boşaltın.
GÜVENLİK İÇİN: Makineye bakım yaparken,
akü bölmesi sıvısını bertaraf ederken, her
zaman tesisin güvenlik kurallarına uyun.
1. Makineyi akü bölmesinin güvenle
boşaltılabileceği bir alana yerleştirin,
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.
GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden
veya servis yapmadan önce, düz bir
yüzeyde durun, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.
1. Ana süpürme fırçası bölmesi erişim
kapağını gevşetin ve ana süpürme fırçası
bölmesinde bulunan akü bölmesi boşaltma
vanasına erişmek için kapağı açın
2. Akü bölmesi boşaltma vanasını açın ve
sıvıyı akü bölmesinden boşalmaya bırakın.
GÜVENLİK İÇİN: Makinede bakım yaparken,
gerektiği gibi kişisel koruyucu ekipmanları
kullanın. Akü asidine temas etmekten
kaçının.

3. Akü bölmesindeki tüm sıvı boşaltılmışsa,
akü bölmesi boşaltma vanasını kapatın.

S16 9045355 (11-2020)

51

BAKIM
DEVRE KESİCİLER, SİGORTALAR VE
RÖLELER
ŞALTER
Şalterler, bir devrenin aşırı yüklenmesi
durumunda elektrik akımını durdurmak için
tasarlanmış, sıfırlanabilen, elektrik devresi
koruma cihazlarıdır. Bir şalter attığında, şalter
soğuduktan sonra sıfırlama düğmesine basarak
elle sıfırlayın.
1’den 11’e kadar devre kesiciler operatör
koltuğunun arkasındaki elektrik bölmesinde
bulunmaktadır. Devre kesicilere erişmek için
elektrik bölmesi kapağını sökün.

12’den 19’a kadar devre kesiciler direksiyon
muhafazası erişim panelinin arkasında
bulunmaktadır.

Aşağıdaki grafik, şalterleri ve korudukları elektrik
parçalarını göstermektedir.
Devre
Kesici

Değer

Korunan Devre

CB1

40A

Ana kontrol panosu

CB2

40A

Ana süpürme motoru

CB3

30A

Vakum fan? motoru

CB4

30A

HEPA vakum fanı motoru

CB5

15A

Filtre çırpıcı

CB6

2,5A

Kullanıcı arabirimi/kontak

CB7

2,5A

Kontak Anahtarı

CB8

2,5A

Far/kuyruk lambası/flaş ışığı
anahtarı (isteğe bağlı)

CB9

25 A

Vakum çubuğu fanı motoru

CB10

2,5A

Smart-Fill ABW (Otomatik Aküye
Su Ekleme) (isteğe bağlı)

CB11

-

CB12

15A

Sol yan fırça motoru

CB13

15A

Sağ yan fırça motoru

CB14

2,5A

Ön korna ve geri seçilmiş

CB15

2,5A

Vakum çubuğu anahtarı (isteğe
bağlı)

CB16

2,5A

Mavi ışıklar (isteğe bağlı)

CB17

-

Kullanılmıyor

CB18

-

Kullanılmıyor

CB19

-

Kullanılmıyor

Kullanılmıyor

Şalterin atmasına neden olan aşırı yük hâlâ
mevcutsa şalter sorun düzeltilinceye kadar
elektrik akımını durdurmaya devam edecektir.
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BAKIM
SİGORTALAR

ELEKTRİK MOTORLARI

Sigortalar bir devrenin aşırı yüklenmesi
durumunda, elektrik akımını durdurmak için
tasarlanmış tek seferlik koruma cihazlarıdır.
Asla belirtildiğinden daha yüksek değerli
sigortalarla değiştirmeyin.

Çeşitli elektrik motorlarındaki karbon fırçaları
inceleyin. Karbon fırça inceleme aralıkları için
aşağıdaki tabloya bakın.
Karbon Fırçanın İncelenmesi

Saat

Vakum fan? motoru

1750

HEPA vakum fanı motoru (İsteğe
Bağlı)

500

Vakum çubuğu fanı motoru (İsteğe
Bağlı)

500

Sigortalar devre kesici panelinin arkasındaki
kontrol kutusunda veya tesisatta ve kablolarda
hat üzerinde bulunur.
Sigorta

Değer

Sigorta-1

80 A

Korunan Devre
Tahrik sistemi

RÖLELER
Röleler, başka bir elektrik devresinin kontrolü
altında açılıp kapanan elektrik anahtarlarıdır.
Röleler, giriş devresinden daha yüksek bir
çıkış devresi kontrol edebilir. Ana kontaktör
rölesi (M1) operatör koltuğunun arkasındaki
elektrik bölmesinde bulunmaktadır. Şarj
cihazı baypas rölesi (M2) operatör koltuğunun
arkasındaki elektrik bölmesinde devre kesici
panelinin arkasında bulunmaktadır. Vakum
çubuğu rölesi (M3) vakum çubuğu bölmesinde
bulunmaktadır.
Röleler ve korunan devreler için aşağıdaki
tabloya bakın.
Röle

Değer

M1

36 VDC, 200 A

Kontrol Edilen Devre
Ana Kontaktör

M2

36 VDC, 25 A

Şarj Cihazı Baypası

M3

36 VDC, 25 A

Vakum Çubuğu
(isteğe bağlı)
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BAKIM
HEPA (YÜKSEK VERİMLİ PARÇACIK
YAKALAMA) FİLTRASYON SİSTEMİ (İSTEĞE
BAĞLI)
HEPA (Yüksek Verimli Parçacık Yakalama)
filtrasyon sistemi, kuru toz kontrolü ve bir HEPA
filtresi içeren bir kuru süpürme sistemidir. Bu
bölgelerin her birisinde bulunan filtreler, etekler
ve contalar, HEPA sisteminin performansında
kritik bir önem taşır.

5. Yalnız isteğe bağlı çıkarılabilir hazne kutuları
ile donatılmış makineler: Kutuları hazneden
yukarıya kaldırın ve kutuları boşaltın ve
durulayın. Kutuları tekrar haznenin içine
takın.

HEPA filtrasyon sistemi ince toz bulunan
ortamlarda temizlik yapmaya yardımcı olur.
NOT: HEPA filtre sistemlerini temizlerken veya
üzerinde herhangi bir tür bakım yaparken
güvenlik gerekleri hakkında şirketin veya yerel
yönetmeliklere bakın.
HAZNE

6. Hazneyi tekrar makinenin içine takın.

Hazneyi her gün inceleyin ve temizleyin.

7. Makineyi kullanmadan önce hazneyi
kurumaya bırakın.

ALÇAKTAN BOŞALTMA HAZNESİNİN
TEMİZLENMESİ

YÜKSEKTEN BOŞALTMA HAZNESİNİN
TEMİZLENMESİ

1. Kontak anahtarını KAPATIN.

1. Makineyi açın, hazne dışarı anahtarı ışıkları
yanıncaya kadar hazneyi yükseltin, hazneyi
tamamen dışarıya çıkarın ve makineyi
kapatın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.
2. Hazneyi makineden sökün. Haznenin
makineden sökülmesi hakkındaki talimatlar
için HAZNENİN BOŞALTILMASI (ALÇAKTAN
BOŞALTMALI MAKİNELER) konusuna
bakın.

2. Haznedeki tüm çöpleri temizleyin.
3. HEPA Makineler: Hazneyi temizlemek için bir
bahçe hortumu kullanın.

3. Haznedeki tüm çöpleri temizleyin.
4. HEPA Makineler: Hazneyi temizlemek için bir
bahçe hortumu kullanın.
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4. Makineyi açın, hazneyi içeriye götürün,
hazneyi alçaltın ve makineyi kapatın.
5. Makineyi kullanmadan önce hazneyi
kurumaya bırakın.
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BAKIM
HAZNE TOZ FİLTRESİ
GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

NOT: Filtreyi makineden sökmeden önce
hazne filtre bölmesi destek kolunun tamamen
yerleşmesine dikkat edin.

HAZNE TOZ FİLTRESİNİN ÇIKARILMASI /
DEĞİŞTİRİLMESİ
Her vardiyanın sonunda ve filtreyi makineden
çıkarmadan önce toz filtresini çalkalayın. Her 100
saatlik çalışmadan sonra filtreleri kontrol edin ve
temizleyin. Hasar görmüş toz filtrelerini değiştirin.
NOT: Eğer aşırı tozlu koşullarda kullanılıyorsa
filtreyi daha sık temizleyin.
1. Filtre bölmesinin her iki tarafında bulunan
hazne filtre bölmesi tutma parçalarının her
birisini gevşetin.

3. Filtreyi hazne filtre bölmesinden sökün

4. Toz filtresi elemanını temizleyin veya atın.
Bkz. TOZ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ.
2. Hazne filtre bölmesi destek kolları hazne filtre
bölmesini açık durumda tutuncaya kadar
hazne filtre bölmesini yükseltin.

5. Yalnız FiberShield tüy eleği seçeneği
bulunan makineler: Tüy eleğini hazne filtre
bölmesinden sökün tüy eleğinden tozu ve
çöpü temizleyin. Tüy eleğini tekrar takın.

6. Toz filtresini tekrar takın.
7. Hazne filtre bölmesi destek kollarını serbest
bırakın, hazne filtre bölmesini alçaltın ve
hazne filtre bölmesini kapalı şekilde tutturun.
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BAKIM
HAZNE TOZ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ
(STANDART FİLTRASYON SİSTEMİ İLE
DONATILMIŞ MAKİNELER)

HAZNE TOZ FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ
(YALNIZ HEPA FİLTRASYON SİSTEMİ İLE
DONATILMIŞ MAKİNELER)

Toz filtresini temizlemek için aşağıdaki
yöntemlerden birisini kullanın:

NOT: HEPA filtresi çöp ile tıkandığı zaman onu
Temizlemeyin. HEPA temizlenemez ve hasar
gördüğü veya tıkandığı zaman değiştirilmesi
gerekir. Aşağıdaki temizleme yöntemleri yalnız
hazne toz filtresini temizlemek için kullanılabilir.

ÇALKALAMA-Filtre çalkalayıcı anahtarına basın.
VURMA-Filtreyi düz bir yüzeye hafifçe vurun.
Filtrenin kenarlarına zarar vermeyin. Filtrenin
kenarları zarar görürse, filtre doğru bir biçimde
süzmeyecektir.

Toz filtresini temizlemek için aşağıdaki
yöntemlerden birini kullanın:
ÇALKALAMA-Filtre çalkalayıcı anahtarına basın.
VURMA-Filtreyi düz bir yüzeye hafifçe vurun.
Filtrenin kenarlarına zarar vermeyin. Filtrenin
kenarları zarar görürse, filtre doğru bir biçimde
süzmeyecektir.

HAVA-Sıkıştırılmış hava kullanırken daima
koruyucu gözlük kullanın. Havayı filtrenin
merkezine doğru ve dışarıya doğru üfleyin.
3 mm’den (0,13 inç) daha küçük olmayan bir
başlıkla kesinlikle 550 kPa'dan (80 psi) fazla
hava basıncı kullanmayın ve başlığı filtreye
kesinlikle 50 mm'den (2 inç) daha yakın
tutmayın.

HEPA
Toz filtresini temizlemek için hava
Kullanmayın.

HEPA
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BAKIM
Her 100 saatlik çalışmadan sonra toz filtresi
contalarını gerekli sızdırmazlık ve hasar
bakımından inceleyin. Conta yüzeylerinde toz
birikmesi toz filtresinden toz geçtiği ve filtre
ömrünü önemli ölçüde kısalttığı anlamına gelir.

3. Mandal kancasını mandal tutucuya takılmış
durumda bırakın ve mandal boyunu
kısaltmak için sıkma somununu döndürün.

HEPA

SÜREKLİ FİLTRENİN İNCELENMESİ /
TEMİZLENMESİ
HAZNE FİLTRE KAPAĞI MANDALLARININ
AYARLANMASI

Her 100 saatlik çalışmadan sonra Sürekli Filtreyi
kontrol edin ve temizleyin.

Vakum performansı kötü olduğu takdirde filtre
kapağı mandal boylarını ayarlayın.
1. Hazne toz filtresini makineden sökün.
2. Mandal boyunu kontrol edin. Mandal
yataydan yaklaşık 0 ile 45 derece arasında
mandal tutucuyu çekmeye başlamalıdır.

THERMO-SENTRY
Haznenin içindeki Thermo Sentry, hazneden
çekilen havanın sıcaklığını algılar. Haznede bir
yangın oluşursa Thermo Sentry vakum fanını
durdurur ve hava akışını keser. Thermo-Sentry
çalıştığı takdirde sesli bir alarm da verilir. Thermo
Sentry, soğuduktan sonra otomatik olarak
sıfırlanır.
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BAKIM
HEPA FİLTRENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
HEPA ışığı yandığı zaman HEPA filtreyi
değiştirin. Işık yandığı zaman, HEPA filtreye akışı
engelleyebilecek tıkanmalar bakımından sistemi
kontrol edin.

3. HEPA filtreyi HEPA tepsi grubuna tutturan
donanımı sökün ve HEPA filtreyi tepsiden
sökün.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.
1. HEPA tepsi grubunu hazneye tutturan
donanımı sökün.

NOT: HEPA filtreyi HEPA tepsisine takarken
yeni HEPA filtre ortamına Dokunmayın veya ona
zarar vermeyin.
4. Etiket HEPA tepsisinin üst tarafına gelecek
ve etiketteki oklar hava akış yönünü
gösterecek şekilde yeni HEPA filtreyi
yönlendirin.
2. HEPA tepsi grubunu hazneden sökün.
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BAKIM
5. HEPA filtreyi HEPA filtre tepsisinin içine
kaydırın. HEPA filtre kenarının tepsi
tutucunun altında sağlam durmasına dikkat
edin.

7. HEPA fanı vakum fanı tepsisi contasını
hasar ve kaçak belirtisi (conta yüzeylerinde
aşırı toz birikmesi) bakımından kontrol edin.
Hasarlı olması veya kaçaklar bulunması
durumunda contayı değiştirin.

8. HEPA filtre tepsisi grubunu tekrar makineye
takın.

6. HEPA filtrenin diğer ucunu HEPA filtre
tepsisine tutturmak için donanımı tekrar
takın ve sıkın.
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BAKIM
ANA SÜPÜRME FIRÇASI
Fırçayı her gün aşınma bakımından kontrol edin.
Fırçayı alçaltın ve ana süpürme fırçası rölanti
kolunda fırça aşınma bölgesine bakın. Bu bölge
fırça aşınma etiketinin dip tarafında ise (bu
bölgede etiketin kırmızı bölümü görülebilir) ana
süpürme fırçasını değiştirin.

ANA SÜPÜRME FIRÇASININ DEĞİŞTİRİLMESİ
1. Süpürme ana fırçasını kaldırın ve makineyi
kapatın.
GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.
2. Ana süpürme fırçası bölmesi erişim kapağını
gevşetin ve erişim kapağını açın.

Fırçada hasar incelemesi yapın. Ana fırçaya,
ana fırça tahrik göbeğine veya ana fırça rölanti
göbeğine sarılan ip veya tel varsa çıkarın.

3. Rölanti kolu grubunu ana süpürme grubuna
tutturan topuzları çıkarın.

Her 50 saatlik kullanımdan sonra, maksimum
fırça ömrü ve en iyi süpürme performansı
için fırçayı ters çevirin. ANA FIRÇANIN
DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA DÖNDÜRÜLMESİ
bölümüne bakın.
Fırçalar artık etkili şekilde temizlemediği
veya fırça aşındı simgesi yanarak fırçanın
değiştirilmesi gerektiği uyarısını yaptığı zaman
fırçaları değiştirin.
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BAKIM
4. Rölanti kolu grubunu ana fırça grubundan
sökün.

8. Rölanti kolu grubunu ana süpürme grubuna
tekrar takın. Rölanti kolu grubunu ana
süpürme grubuna takarken rölanti kolunu
fırça bölmesi eteğinin yukarısında tutmaya
dikkat edin.

5. Ana süpürme bölmesinden fırçayı çekin.
9. Rölanti kolunu ana süpürme grubuna
tutturmak için donanımı tekrar takın.
Donanımı el ile sıkın.
10. Ana süpürme fırçası bölmesi erişim kapağını
kapatın ve tutturun.

6. Yeni veya ters-yüz şekilde döndürülmüş
ana fırçayı ana süpürme bölmesinin
yanında yere koyun.
7. Ana fırçayı tahrik tapasının üstüne
kaydırın. Fırçayı tahrik tapasına geçinceye
kadar çevirin ve tapanın üstüne tamamen
bastırın.
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BAKIM
ANA SÜPÜRME FIRÇASI İZİNİN KONTROL
EDİLMESİ
1. Yerin düz, eğimsiz bir bölümüne tebeşir
ya da benzer bir işaretleme malzemesi
uygulayın.
NOT: Tebe?ir veya ba?ka malzeme yoksa
f?r?an?n zeminde iki dakika d?nmesine izin
verin. Zemin ?zerinde bir cila izi kalacakt?r.

7. Makineyi test alanından uzağa sürün.
8. Fırça şablonun genişliğini inceleyin. Doğru
fırça izi genişliği 50 - 89 mm’dir
(2 - 3,5 inç).
Fırçadaki boyuna daralma fabrikada
ayarlanmıştır ve fırça sistemi parçaları
değiştirilmiş olmadığı sürece ayar
gerektirmemelidir.

2. Kontak anahtarını AÇIN.
3. Ana fırçayı tebeşirlenmiş alanın üzerine
yerleştirin.
4. 1-Step (Tek Adım) düğmesine basın ve 5
saniye basılı tutun. Makine fırça izi kontrol
moduna girer. Fırça izi kontrolü sürerken LED
gösterge yanıp sönmeye devam eder.

00582

Ana fırça izindeki boyuna daralma bir uçta
diğerine göre 15 mm’den (0,5 inç) fazla
ise daralmayı ayarlayın. ANA SÜPÜRME
FIRÇASI İZİNİN AYARLANMASI bölümüne
bakın:

NOT: Fırça izi kontrolü işlem dizisi sırasında
herhangi bir anda 1-Step düğmesine basılması
halinde iz kontrolü işlem dizisi iptal edilir.
5. Ana fırça motoru çalışır ve motor çalışma
akımlarını kontrol etmek için aktüatör
kısmen alçalır. Bunun ardından, motorun
seçilmiş aşağı yönlü kuvvet hedef akımına
ulaşmasına kadar veya aktüatör tamamen
uzatılıncaya dek ana fırça alçalmaya devam
eder.

00601

NOT: Ana fırçanın/ seçilmiş yan fırçanın/fırçaların
gözlemlenen akımı doğru aralığın dışında ise
fırça izi kontrolü işlem dizisi iptal edilir ve ana
süpürme sistemi hatası gösterilir.
6. İz kontrolü yaklaşık 10 saniye sürer ve bu
noktada ana fırça yükselir ve fırça motoru
kapanır. Fırça izi kontrolü tamamlandığı
zaman 1-Step LED göstergesi yanıp sönmeyi
durdurur.
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BAKIM
ANA SÜPÜRME FIRÇASI İZİNİN
AYARLANMASI
1. Fırça mili yatak desteği montaj donanımını
ve rölanti kolu topuzunu gevşetin.

5. Ana fırça motoru çalışır ve motor çalışma
akımlarını kontrol etmek için aktüatör
kısmen alçalır. Bunun ardından, motorun
seçilmiş aşağı yönlü kuvvet hedef akımına
ulaşmasına kadar veya aktüatör tamamen
uzatılıncaya dek ana fırça alçalmaya devam
eder.
6. İz kontrolü yaklaşık 10 saniye sürer ve bu
noktada ana fırça yükselir ve fırça motoru
kapanır. Fırça yükselmeden önce kontak
anahtarını KAPATIN.
7. Fırça mili yatak desteği montaj donanımını
ve rölanti kolu topuzunu sıkın.

2. Kontak anahtarını AÇIN.

8. Ana fırça izini tekrar kontrol edin. Bkz. ANA
SÜPÜRME FIRÇASI İZİNİN KONTROL
EDİLMESİ. Ana fırça daralmasını gereken
şekilde ayarlayın.

3. Ana fırçayı tebeşirlenmiş alanın üzerine
yerleştirin.
4. 1-Step (Tek Adım) düğmesine basın ve 5
saniye basılı tutun. Makine fırça izi kontrol
moduna girer. Fırça izi kontrolü sürerken
LED gösterge yanıp sönmeye devam eder.

NOT: Fırça izi kontrolü işlem dizisi sırasında
herhangi bir anda 1-Step düğmesine basılması
halinde iz kontrolü işlem dizisi iptal edilir.
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BAKIM
YAN FIRÇA(LAR)
Fırçayı (fırçalar) her gün aşınma veya hasar
için kontrol edin. Yan fırçaya/fırçalara veya yan
fırça kasnağı göbeklerine sarılmış tel veya ipleri
çıkarın.

4. Yan fırça tertibatı altına yan fırçayı yerleştirin
ve kanalı yan fırça göbeğinde tutucu pime
sahip tutucu içinde hizalayın.

YAN FIRÇA(LAR)IN DEĞİŞTİRİLMESİ
Artık etkili biçimde temizlemediğinde fırçaları
değiştirin.
1. Yan fırça(lar)ı yükseltin ve makineyi kapatın.
GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.
2. Fırçanın merkezine ulaşın ve fırçayı ve
tutucuyu göbekte tutan çatal pim ile pulu
sökün.

5. Yan fırçayı, tutucuyu ve pulu, yan fırça
göbeği üzerine kaldırın ve çatal pimi tekrar
göbeğe takın.

3. Yan fırça ve tutucuyu yan fırça tertibatı
altından çıkarın.
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BAKIM
YAN FIRÇA İZ(LER)İNİN KONTROL
EDİLMESİ
Her 50 saatlik çalışmadan sonra veya fırça(lar)
ın değiştirildiği her seferinde yan fırça izini
kontrol edin.

6. Yan fırça iz(ler)ini inceleyin.
Sağ yan fırça kılları saat 10 ilâ saat 3 yönü
arasındaki zemine dokunmalıdır ve sol yan
fırça kılları, fırçalar hareket halindeyken, saat
9 ilâ saat 2 arasındaki zemine dokunmalıdır.

1. Kontak anahtarını AÇIN.
2. Yan fırçayı/fırçaları çalıştırmak için yan
fırça düğme(ler)ine basın.
3. 1-Step (Tek Adım) düğmesine basın
ve 5 saniye basılı tutun. LED gösterge
yanıp sönmeye başlar ve fırça izi kontrolü
tamamlanıncaya kadar yanıp sönmeye
devam eder.
350327

7. Yan fırça iz(ler)ini gereken şekilde
ayarlayın. Bkz. YAN FIRÇA İZ(LER)İNİN
AYARLANMASI.
.

NOT: Fırça izi kontrolü işlem dizisi sırasında
herhangi bir anda 1-Step düğmesine basılması
halinde iz kontrolü işlem dizisi iptal edilir.
4. Yan fırça motoru/motorları çalışır ve motor
çalışma akımlarını kontrol etmek için
aktüatör kısmen alçalır.
NOT: Yan fırça motorunun/motorlarının
gözlemlenen akımı doğru aralığın dışında ise
fırça izi kontrolü işlem dizisi iptal edilir ve yan
süpürme sistemi hatası gösterilir.
5. Aktüatör(ler) tamamen uzatılıncaya dek
yan fırça(lar) alçalmaya devam eder.
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BAKIM
YAN FIRÇA İZ(LER)İNİN AYARLANMASI
Fırçanın/fırçaların değiştirildiği her seferinde
veya izler kontrol edildikten sonra fırça izlerinin
ayarlanması gerektiği belirlendiği zaman yan
fırça iz(ler)i ayarlanmalıdır.
1. Yan fırça(lar)ı yükseltin ve makineyi kapatın.
GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.
2. Üstteki yıldız topuzu yaklaşık 1/2 tur
gevşetin.

3. Fırça izini arttırmak için alttaki yıldız topuzu
saate ters yönde çevirin.
Fırça izini azaltmak için alttaki yıldız topuzu
saat yönünde çevirin.

4. Yan fırça izi ayarını sabitlemek için üstteki
yıldız topuzu sıkın.
5. Yan fırça iz(ler)ini tekrar kontrol edin.
Bkz. YAN FIRÇA İZ(LER)İNİN KONTROL
EDİLMESİ. Yan fırça izlerini gereken şekilde
ayarlayın.
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BAKIM
ETEKLER VE CONTALAR

3. Büyük çöp kapağı eteğini süpürme
kafasından çekin.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden
veya servis yapmadan önce, düz bir
yüzeyde durun, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.
BÜYÜK ÇÖP KAPAĞI ETEĞİ
Büyük çöp kapağı pedalı sayesinde büyük
çöp kapağı eteği yükseltilip alçaltılarak büyük
çöplerin yakalanmasına ve haznenin içine
süpürülmesine olanak verir.
Her 100 saatlik çalışmadan sonra etekte hasar
ve aşınma olup olmadığını kontrol edin. Her
100 saatlik çalışmadan sonra etek uzunluğunu
kontrol edin. Etek yere ancak dokunacak kadar
uzun olmalı ama ana fırçaya yakalanacak
kadar uzun olmamalıdır.

4. Yeni büyük çöp kapağı eteğini süpürme
kafasına takın.
5. Büyük çöp kapağı eteğini süpürme kafasına
tutturmak için çatal pimi/çengel pimi tekrar
takın.
YAN ETEKLER
Yan etekler, ana fırça bölmesinin önünde
makinenin her iki tarafında bulunmaktadır.
Yan etekler düz bir zemin yüzeyine hafifçe
dokunmalıdır.
Her g?n etekleri hasar, a??nma ve ayar
a??s?ndan kontrol edin.

Büyük çöp kapağı eteğini değiştirmek için:
1. Ana süpürme fırçası bölmesi erişim
kapağını gevşetin ve ana süpürme fırçası
bölmesinde erişmek için kapağı açın.
2. Büyük çöp kapağı eteğini süpürme
kafasına sabitleyen çatal pimi/çengel pimi
çıkarın.

S16 9045355 (11-2020)

67

BAKIM
YAN DEVRİDAİM ETEKLERİ

ARKA DEVRİDAİM ETEĞİ

Yan devridaim etekleri, ana fırça bölmesinin
her iki tarafında bulunmaktadır. Yan devridaim
etekleri düz bir zemin yüzeyine hafifçe
dokunmalıdır.

Arka devridaim eteği ana fırça bölmesinin arka
alt bölümünde, ana süpürme fırçasının hemen
arkasında bulunmaktadır. Fırça süpürme
yaparken devridaim eteği ana süpürme fırçasına
dokunmamalıdır.

Her g?n etekleri hasar, a??nma ve ayar
a??s?ndan kontrol edin.

Eteği her gün aşınma veya hasar ve ayar
bakımından kontrol edin.

ARKA ETEK
Arka etek, ana fırça bölmesinin arka alt
bölümünde bulunmaktadır. Düşey etek düz bir
zemin yüzeyine hafifçe dokunmalıdır.
Eteği her gün aşınma veya hasar ve ayar
bakımından kontrol edin.

YAN FIR?A TOZ KONTROL ETEKLER?
(?STE?E BA?LI)
Tek yan fırça toz kontrol etekleri ve ikili yan fırça
toz kontrol etekleri, tek yan fırça ile donatılmış
makinelerde tüm yan fırça grubunun çevresine
sarılır ve ikili yan fırça ile donatılmış makinelerde
her iki yan fırça grubunun çevresine sarılır.
Yan etekler düz bir zemin yüzeyine hafifçe
dokunmalıdır.
Etekleri her gün aşınma ve hasar bakımından
kontrol edin.
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BAKIM
HAZNE CONTALARI
Hazne contaları, ana fırça ile haznenin
arasındaki açıklığın kenarının çevresinde
bulunmaktadır. Hazne kapal? konumdayken
hazne contalara dayanmaktad?r.
Her 100 saatlik ?al??madan sonra contalar?
hasar ve a??nma a??s?ndan kontrol edin.
Yüksekten boşaltma ile donatılmış makineler:
UYARI: Kaldırılan hazne düşebilir.
Hazne destek çubuğunu takın.

VAKUM CONTASI
Vakum contası, çöp haznesinin üst tarafında
bulunur ve hazne kapalı konumda olduğu
zaman hazne filtresini kapatır.
Her 100 saatlik ?al??madan sonra contay?
a??nma veya hasar a??s?ndan kontrol edin.
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SÜPÜRME BÖLMESİ HEPA YAN
ETEKLERİ(YALNIZ HEPA FİLTRASYON
SİSTEMİ SEÇENEĞİ İLE DONATILMIŞ
MAKİNELER)
HEPA filtrasyonu bulunan makinelerde süpürme
bölmesi HEPA yan etekleri, ana fırça bölmesinin
her iki tarafında bulunmaktadır. Süpürme
bölmesi HEPA yan etekleri düz bir zemin
yüzeyine hafifçe dokunmalıdır.
Her g?n etekleri hasar, a??nma ve ayar
a??s?ndan kontrol edin.

FIRÇA BÖLMESİ ETEKLERİ(YALNIZ HEPA
FİLTRASYON SİSTEMİ SEÇENEĞİ İLE
DONATILMIŞ MAKİNELER)
HEPA ile donatılmış makinelerde fırça bölmesi
etekleri, ana fırça bölmesinin arka tarafında
makinenin her iki tarafında bulunmaktadır.
Etekleri her gün aşınma ve hasar bakımından
kontrol edin.
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BAKIM
ANA FIRÇA KAPAĞI CONTALARI(YALNIZ
HEPA FİLTRASYON SİSTEMİ SEÇENEĞİ İLE
DONATILMIŞ MAKİNELER)
HEPA filtrasyonu bulunan makinelerde ana fırça
kapağı contaları, her iki ana fırça kapağının üst
ve arka tarafında tarafında bulunmaktadır.
Contaları her gün aşınma veya hasar
bakımından kontrol edin.

KAYIŞLAR
ANA FIRÇA TAHRİK KAYIŞI
GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.
Ana fırça tahrik kayışı, ana süpürme fırçası
kafasında bulunmaktadır. Her 100 saatlik
?al??madan sonra kay??ta hasar ve a??nma
olup olmad???n? kontrol edin.
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LASTİKLER
GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.
Makinede üç adet sert lastik tekerlek bulunur:
Makinenin önünde bir, arkasında iki tane. Her
500 saatlik çalışmadan sonra tekerlekleri hasar
ve aşınma açısından kontrol edin.

VAKUM ÇUBUĞU BAKIMI (İSTEĞE BAĞLI)
VAKUM ÇUBUĞU FANI
GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.
Her 50 saatlik çalışmadan sonra vakum çubuğu
fanını hasar bakımından kontrol edin.
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BAKIM
VAKUM ÇUBUĞU TORBASININ
DEĞİŞTİRİLMESİ
Her 50 saatlik çalışmadan sonra vakum
çubuğu torbasını kontrol edin. Çubuk güç
kaybetmeye başladığı, torba dolduğu veya
torba yırtıldığı veya hasar gördüğü zaman
vakum çubuğu torbasını değiştirin.

4. Yeni vakum çubuğu torbasını vakum çubuğu
bölmesine takın. Torbayı vakum borusuna
tam olarak takmaya dikkat edin.
5. Vakum çubuğu muhafazası kapağını
desteğini serbest bırakın vakum çubuğu
bölmesi kapağını kapatın ve tutturun.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden
veya servis yapmadan önce, düz bir
yüzeyde durun, makineyi kapatın ve
anahtarı çıkarın.
1. Vakum çubuğu muhafazası kapağının
açılmasına olanak vermek için mandal
açma yerine basın.

2. Vakum çubuğu muhafazası kapağını
yukarıya kaldırın ve destek çubuğunu
kullanarak kapağı açık şekilde tutturun.

3. Vakum çubuğu torbasını vakum çubuğu
bölmesinden çıkarın.
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BAKIM
MAKİNENİN İTİLMESİ, ÇEKİLMESİ VE
TAŞINMASI
MAKİNENİN İTİLMESİ VEYA ÇEKİLMESİ
GÜVENLİK İÇİN: Makinenin bakımı yapılırken
makinenin koltuğunda makineyi kontrol
edecek bir operatör bulundurmadan makineyi
itmeyin veya çekmeyin.
Makine devre dışı kalırsa, önden ya da arkadan
itilebilir, fakat yalnızca önden çekilir.
Makineyi çekmeden veya itmeden önce park
freninin devre dışı bırakılmış olması gereklidir.
Freni devre dışı bırakmak için, küçük bir
tornavidanın ucunu elektronik fren kolu ile
göbeğin arasına yerleştirin. Park freni devre dışı
bırakıldığında makine serbest olarak hareket
ettirilebilir.

MAKİNENİN TAŞINMASI
1. Süpürme kafasını yükseltin.
2. Yüklemeden önce hazneyi sökün (Alçaktan
Boşaltma) veya hazneyi zeminden
uzaklaşacak kadar yükseltin (Yüksekten
Boşaltma). Makine %21,3 eğime kadar bir
rampaya yüklenebilir.
3. Kamyonu veya römorku düz bir yüzeye park
edin.
4. Makinenin arka bölümünü kamyonun veya
römorkun yükleme kenarına yerleştirin.
NOT: Lastik aşınması, rampa yüzeyi, hava
koşulları ve başka etkenler makinenin rampaya
tırmanma yeteneğini etkiler. Römorka yükleme
işi, bir makineyi güvenli şekilde yükleme
konusunda eğitimli personel tarafından
yapılmalıdır.
5. Makineyi kamyonun veya römorkun üzerine
sürün. Makinenin ağırlığı güvenli bir şekilde
dağılacak ve kamyona veya römorka güvenli
bir şekilde bağlanacak şekilde makineyi
konumlandırın.

Makineyi yalnızca çok kısa bir mesafe itin veya
çekin ve 3,2 kp/h'yi (2 mph) aşmayın. Uzun
bir mesafede ya da yüksek hızda itilmesi veya
çekilmesi AMAÇLANMAMIŞTIR.
DİKKAT! Makineyi uzun bir mesafede itmeyin
veya çekmeyin yoksa fan tahrik sistemi hasar
görebilir.
Makineyi ittikten hemen sonra, elektronik fren
kolu ve göbek arasındaki tornavidayı çıkarın.
Park freni devre dışı durumdayken makineyi
ASLA çalıştırmayın.
GÜVENLİK İÇİN: Fren devre dışı
durumdayken, makineyi çalıştırmayın.
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6. Kontak anahtarını KAPATIN.
7. Makinenin devrilmesini önlemek için her bir
tekerleğin arkasına takoz yerleştirin.
NOT: Römorkun veya kamyonun zeminine
bağlama kelepçeleri takmak gerekebilir.
GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kamyona veya
römorka yüklerken/indirirken makineyi
tutturmak için bağlama kayışları kullanın.
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BAKIM
8. Makinenin hareket etmesini önlemek için
bağlama kayışlarını, makinenin her iki
tarafındaki tampon tekerleklerin hemen
altında şasinin arka tarafında bulunan
deliklere bağlayın ve bağlama kayışlarını
kamyona veya römorka tutturun.

9. Makinenin hareket etmesini önlemek için
bağlama kayışlarını, her iki ön tampon
tekerleğin hemen arkasında makinenin her
iki tarafında bulunan çukur bölgede makine
şasisinin ön tarafına bağlayın ve bağlama
kayışlarını kamyona veya römorka tutturun.
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Makine isteğe bağlı toz kontrol etekleri ile
donatılmış ise, makineyi kamyona veya
römorka tutturmak için bağlama kayışlarını
makinenin her iki tarafında bulunan tampon
tekerlek desteklerindeki deliklere bağlayın.
NOT: Bağlama kayışları sıkıldığı zaman
kayışların etek montaj yerinin arka tarafına
basınç uygulamamasına dikkat edin,

10. Tüm bağlama kayışlarının tamamen
sıkılmasına ve makinenin römork veya
kamyon üzerinde tamamen güvenli olmasına
dikkat edin.
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BAKIM
MAKİNENİN KRİKO İLE KALDIRILMASI

Kriko ile kaldırma noktaları tüm makinelerde
arkadadır.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde
durun, makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.
Makineyi krikoyla kald?rmadan ?nce hazneyi
bo?alt?n.
Kriko kaldırma noktaları, tüm makinelerde önde
bulunmaktadır.

GÜVENLİK İÇİN: Makineye bakım yaparken
makineyi krikoyla kaldırmadan önce
makinenin tekerleklerine takoz yerleştirin.
Makinenin ağırlığını taşıyabilecek vinç veya
kriko kullanın. Makineyi yalnızca özel olarak
belirlenmiş yerlerden krikoyla kaldırın.
Makineyi kriko ayaklarıyla destekleyin.
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BAKIM
SAKLAMA BİLGİSİ
Makine uzun süre saklanacağında, aşağıdaki
adımlar izlenmelidir.
DİKKAT: Makineyi yağmur altında
bırakmayın, kapalı alanda saklayın.
1. Makineyi serin, kuru bir alanda park
edin. Makineyi yağmura veya kara maruz
bırakmayın. Kapalı mekanda saklayın.
2. Akülerin ömrünü uzatmak için, makineyi
saklamadan önce aküleri şarj edin. Kurşunasit aküleri ayda bir kez yeniden şarj edin.
3. Saklamadan önce akülerin bağlantısını
sökün.
4. Makineyi, süpürme kafası yükseltilmiş
durumda olacak şekilde kuru bir alanda
depolayın.
NOT: Olası makine hasarını önlemek için
makineyi kemirgen hayvanların ve böceklerin
olmadığı bir ortamda saklayın.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER
MAKİNENİN GENEL BOYUTLARI/
KAPASİTELER
Öğe

Boyut/Kapasite

Uzunluk

1815 mm (71 inç)

Genişlik (Gövde)

1168 mm (46 inç)

Genişlik (İsteğe bağlı sol yan fırça ile gövde)

1168 mm (46 inç)

Tekerlek mesafesi

1206 mm (47,5 inç)

Yükseklik (Koruyucu tavan olmadan)

1500 mm (59 inç)

Yükseklik (Koruyucu tavan ile)

2095 mm (82,5 inç)

Yükseklik (Yüksekten boşaltma ile)

1570 mm (61,8 inç)

Tekerlek Açıklığı

1030 mm (40,5 inç)

Ana fırça uzunluğu (Silindirik)

810 mm (32 inç)

Yan fırça çapı (Disk)

510 mm (20 inç)

Süpürme yolu genişliği (Tek yan fırça)

1170 mm (46 inç)

Süpürme yolu genişliği (İkili yan fırça)

1520 mm

Hazne hacim kapasitesi

150 l (5,3 ft3)

Hazne ağırlık kapasitesi (Yüksekten Boşaltma)

159 kg (350 lb)

Hazne ağırlık kapasitesi (Alçaktan Boşaltma)

91 kg (200 lb)

Hazne maksimum boşaltma yüksekliği (Yüksekten Boşaltma)

1572 mm (61,9 inç)

Hazne minimum tavan boşaltma yüksekliği (Yüksekten Boşaltma)

2220 mm (87,4 inç)

Toz filtresi alanı (Standart)

9 m2 (97 ft2)

Toz filtresi alanı (HEPA)

4,6 m2 (50 ft2)

Aküler olmadan ağırlık (Yüksekten Boşaltma)

793 kg (1748 lb)

Aküler olmadan ağırlık (Alçaktan Boşaltma)

698 kg (1538 lb)

Yüksekten boşaltma ile ağırlık (standart aküler ile)

975 kg (2150 lb)

Alçaktan boşaltma ile ağırlık (standart aküler ile)

880 kg (1940 lb)

GVWR (Yüksekten Boşaltma)

1406 kg (3100 lb)

GVWR (Alçaktan Boşaltma)

1243 kg (2740 lb)

Koruma derecesi

IPX5

EN 60335-2-72'ye göre belirlenen değerler

Ölçü

Ses basıncı seviyesi LpA

67 dB

Ses basıncı belirsizliği KpA

3 db

Ses gücü seviyesi LWA + Belirsizlik KWA

91 dB + 2,98 dB

Titreşim - El-kol

<2,5 m/s2

Titreşim - Tüm vücut

<0,5 m/s2

76

S16 9045355 (11-2020)

TEKNİK ÖZELLİKLER
GENEL MAKİNE PERFORMANSI
Öğe

Ölçü

Koridor dönüş genişliği (küçük kısım fırçası)

2140 mm (84 inç)

Sürüş Hızı (İleri)

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

Süpürme sırasındaki sürüş hızı (İleri)

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

Hazne kalkık sürüş hızı (İleri)

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

Sürüş Hızı (Geri)

4,8 Kms

Yükleme için maksimum rampa eğimi - Boş

%21,3 / 12°

Süpürme için maksimum rampa eğimi

%14,1 / 8°

Taşıma için maksimum rampa eğimi (GVWR)

%21,3 / 12°

Makinenin çalışması için maksimum ortam sıcaklığı

43° C (110° F)

Makine süpürme işlevlerini çalıştırmak için minimum sıcaklık

0° C (32° F)

GÜÇ TİPİ
Tip

Miktar

Kurşun-asit Aküler
(Maksimum akü boyutları):
28,8 inç / 731 mm G
x 19,9 inç / 506 mm U
x 15,6 inç / 395 mm Y
Lityum-iyon Akü

Tip

Kullanım

Elektrik Motorları

Volt

Ah Değeri

Ağırlık

6

36

240 @ 20 saat
hızında

30 kg (67 lb)

6

36

360 @ 20 saat
hızında

44 kg (98 lb)

2 paket

36

110 / 4,1 kWh

51 kg (112 lb)

4 paket

36

221 / 8,2 kWh

83 kg (183 lb)

6 paket

36

331 / 12,2 kWh

114,5 kg (252,5 lb)

VDC

k W (hp)

Ana süpürme fırçası

36

0,75 (1,00)

Yan süpürme fırçası

36

0,12 (0,16)

Vakum fanı

36

0,60 (8,00)

Fan Tahriki

36

1,20 (1,60)

Vakum çubuğu (İsteğe bağlı)

36

0,71 (0,95)

Tip

VDC

amp

Hz

Faz

VAC

Şarj Cihazı (Dahili)

36

25

50-60

1

100-240

Şarj Cihazı (Dahili)

36

33

50-60

1

100-240

Şarj Cihazı (Harici)

36

25

50-60

1

100-240

Şarj Cihazı, Lityum-İyon Akü (Harici)

36

33

50-60

1

100-240

LASTİKLER
Konum

Tip

Boyut

Ön (1)

Sabit Yanıyor

102 mm genişlik x 300 mm dış çap (4 inç genişlik x 12 inç
dış çap)

Arka (2)

Sabit Yanıyor

102 mm genişlik x 300 mm dış çap (4 inç genişlik x 12 inç
dış çap)
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TEKNİK ÖZELLİKLER
MAKİNE BOYUTLARI - ALÇAKTAN
BOŞALTMA

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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TEKNİK ÖZELLİKLER
MAKİNE BOYUTLARI - YÜKSEKTEN
BOŞALTMA

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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UZMAN KONTROLLERİ
UZMAN KONTROLLERİ
UZMAN KONTROLLERİ
Hem maksimum nakliye hızını hem maksimum
süpürme hızını ayarlamak için uzman
kontrollerini kullanın.
UZMAN MODUNA GİRME
1. Kontak anahtarını KAPALI duruma çevirin.
2. Eco modu düğmesine basın ve basılı tutun
ve Eco modu düğmesini tutmaya devam
ederken kontak anahtarını AÇIK duruma
çevirin ve o şekilde tutun.

4. Kontak anahtarını ve Eco modu düğmesini
bırakın.
NOT: Makine Uzman Modunda olduğu zaman
tahrik işlevi çalıştırılamaz. Gerekli değişiklikleri
yapmaya devam edin, değişiklikleri kaydedin
ve değişiklikleri tamamlamak için aşağıdaki
adımlarda belirtilen şekilde Uzman Modundan
çıkın veya Uzman Modundan hemen çıkmak
için kontak anahtarını KAPALI duruma çevirin.
Kontak anahtarını KAPALI duruma çevirerek
Uzman Modundan çıkıldığı takdirde hiç bir
değişiklik kaydedilmez.
5. Eco modu düğmesi gösterge ışığına ve her
iki yan fırça gösterge ışıklarına bakın. Eco
modu düğmesi gösterge ışığı yanmalı (yanıp
sönen şekilde değil sürekli olarak) ve sağ
yan fırça düğmesi gösterge ışığı ve sol yan
fırça gösterge ışığı yavaşça yanıp sönmeli,
böylece makinenin Uzman Modunda
olduğunu belirtmelidir.

3. Hem sağ yan fırça düğmesi gösterge ışığı
ve sol yan fırça düğmesi gösterge ışığı hızla
yanıp sönmeye başlayıncaya kadar Eco
modu düğmesini ve kontak anahtarını AÇIK
durumda tutmaya devam edin.
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UZMAN KONTROLLERİ
MAKİNE HIZININ DEĞİŞTİRİLMESİ
1. Uzman Moduna Girin. UZMAN MODUNA
GİRİŞ bölümünü inceleyin.

4. Hızı azaltmak için sol yan fırça düğmesine
basın.

2. Akü deşarj göstergesi ışıklarına bakın. Akü
deşarj göstergesindeki yanıp sönen gösterge
ışığı/ışıkları vasıtası ile mevcut makine hızı
gösterilir.

Hızı arttırmak için sağ yan fırça düğmesine
basın.

Gösterge Işığı/
Işıkları Yanıp
Sönüyor

Saatte Mil (MPH)

1 ışık

1 MPH

2 ışık

2 MPH

3 ışık

3 MPH

4 ışık

4 MPH

5 ışık

5,5 MPH

3. Maksimum süpürme hızı ayarı (akü gösterge
ışığı/ışıkları yavaşça yanıp sönüyor) ile
maksimum taşıma hızı ayarı (akü gösterge
ışığı/ışıkları hızla yanıp sönüyor) arasında
değiştirmek için Eco modu düğmesine basın.
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5. Yeni hız ayarlarını kaydetmek için Eco modu
düğmesine basın. Eco modu düğmesine
basılıncaya kadar değişikler kaydedilmez.
6. Uzman Modundan çıkmak için kontak
anahtarını KAPALI duruma çevirin.
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UZMAN KONTROLLERİ
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