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Norėdami gauti naujausią dalių žinyną 
arba operatoriaus žinyną kitomis kal-
bomis, apsilankykite adresu:

www.tennantco.com/manuals

Visiškai valomas vandens surinkimo bakas „Hygen-
ic®“
„Tennant True®“ dalys
„Tennant“ technologija „IRIS®“
Valdytuvai „Pro-Panel®“
Automatinio akumuliatoriaus papildymo van-
deniu sistema „Smart-Fill™“ 
Magnetinis diskas „Insta-Click™“
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Šis žinynas pateikiamas su kiekvienu nauju modeliu. 
Jame išdėstyti būtini mašinos eksploatavimo ir techninės 
priežiūros nurodymai.

Prieš pradėdami darbą ar techninę 
priežiūrą, atidžiai perskaitykite šį 
žinyną

 ir perpraskite mašinos veikimo principus.

Ši mašina veiks puikiai. Tačiau mažiausiomis sąnaudomis 
geriausius rezultatus pasieksite, jei:

• Mašina bus eksploatuojama tinkamai prižiūrint.

• Reguliariai prižiūrėsite mašiną – pagal pateiktus 
priežiūros nurodymus.

• Mašinai prižiūrėti naudosite gamintojo tiekiamas ar 
lygiavertes dalis.

Jei norite peržiūrėti, išspausdinti ar atsisiųsti žinynus 
internetu, apsilankykite: 
www.tennantco.com/manuals

SAUGOKITE APLINKĄ

Įpakavimo medžiagas ir panaudotus 
mašinos komponentus, pavyzdžiui,
akumuliatorius, pašalinkite aplinkai 
nepavojingu būdu
pagal vietos atliekų tvarkymo
reikalavimus.

Niekada nepamirškite, kad atliekas 
būtina rūšiuoti.

Tennant Company
PO Box 1452
Minneapolis, MN 55440
Telefonas: (800) 553-8033
www.tennantco.com

„1-STEP“, „Pro-Membrane“, „Severe Environment“, „Zone Settings“, 
„Click-Cart“  ir „Quiet-Mode“ yra „Tennant Company“ prekių ženklai.

„Trojan®“ ir „HydroLINK®“ yra registruotieji „Trojan Battery Company“ 
prekių ženklai.

„Windows 7®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

Šiame gaminyje gali būti programinės įrangos kodo, kuriam taikomos 
įvairios trečiųjų šalių licencijos. Daugiau informacijos pateikta adresu: 
www.tennantco.com/opensource

Specifi kacijos ir dalys gali būti keičiamos nepranešus.

Originali instrukcija, autorių teisės  2017, 2019, 2023 TENNANT 
Company.

NUMATYTOJI PASKIRTIS

Stovint vairuojamoji grindų šveitimo mašina T350 
yra skirta naudoti komerciniais tikslais, pavyzdžiui, 
viešbučiuose, mokyklose, ligoninėse, gamyklose, 
parduotuvėse, biuruose ir nuomos įmonėse. Ji 
suprojektuota kietiems paviršiams (betonui, plytelėms, 
sintetinei ir kt. dangai) patalpose šveisti. Ši mašina 
neskirta kilimams valyti. Naudokite tik rekomenduojamus 
padus / šepečius ir prekyboje esančius grindų valiklius. 
Nenaudokite šios mašinos kitaip, nei aprašyta 
operatoriaus žinyne.

MAŠINOS DUOMENYS

Užpildykite parengimo metu ir išsaugokite šią 
informaciją ateičiai.

Modelio Nr. -                                                                 

Serijos Nr. -                                                                 

Parengimo data -                                                       

MAŠINOS SERIJOS NUMERIO VIETA

MAŠINOS IŠPAKAVIMAS

Atidžiai patikrinkite, ar ant mašinos nėra pažeidimo 
požymių. Apie pažeidimus iš karto praneškite vežėjui. 
Dėl trūkstamų elementų susisiekite su pardavėju arba 
„Tennant“. 

Norėdami išimti mašiną iš dėžės, nuimkite diržus, ratų 
blokatorius ir transportavimo laikiklius. Naudodami 
pateiktą rampą, atsargiai nuvežkite mašiną nuo padėklo. 
Žiūrėkite, kad šveitimo blokas būtų pakeltoje padėtyje.

DĖMESIO! Mašiną nuo padėklo nuvežkite tik 
naudodami rampą, nes kitaip galite ją apgadinti.

DĖMESIO! Kadangi mašinų be įdėtų akumuliatorių 
svorio centras yra aukščiau (todėl mašinai lengviau 
nuvirsti), išpakuodami mašiną būkite atsargūs, nes 
akumuliatoriai į ją neįdėti. Įdėkite akumuliatorius 
prieš nuveždami mašiną nuo padėklo.
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Šiame žinyne pagal toliau aprašytas reikšmes 
naudojamos šios atsargumo priemonės:

ĮSPĖJIMAS. Įspėja apie pavojingus ar 
nesaugius veiksmus, kurie gali sukelti 
sunkų žmogaus sužeidimą ar mirtį.

BŪKITE SAUGŪS! Nurodo veiksmus, kurių reikia 
laikytis, kad įrenginys saugiai veiktų.

Ši informacija įspėja apie operatoriui galimai 
pavojingas būkles. Įsidėmėkite, kada šių sąlygų 
tikėtis. Suraskite visus mašinoje įtaisytus saugos 
prietaisus. Nedelsdami praneškite apie mašinos 
gedimą ar triktį.

ĮSPĖJIMAS. Norėdami sumažinti gaisro, 
sprogimo, elektros smūgio ir sužalojimo 
pavojų:

 - Prieš pradėdami eksploatuoti mašiną, 
perskaitykite žinyną.

 - Nenaudokite ir nevalykite degių medžiagų ar 
reaktyviųjų metalų.

 - Nenaudokite mašinos aplinkoje, kurioje 
yra degių garų ar skysčių arba lengvai 
užsidegančių dulkių.
Šios mašinos variklis nėra apsaugotas nuo 
sprogimo. Užvedus elektrinį variklį bei jam 
veikiant, šis kibirkščiuos, o tai gali sukelti 
gaisrą arba sprogimą, jei įrenginiu dirbama 
aplinkoje, kurioje yra degių garų ar skysčių 
arba lengvai užsidegančių dulkių.

 - Akumuliatoriai išskiria vandenilio dujas. 
Gali kilti sprogimas ar gaisras. Įkraudami 
saugokitės kibirkščių ir atviros liepsnos.“

 - Prieš atlikdami mašinos techninę priežiūrą 
ar ją valydami, atjunkite akumuliatorių laidus 
ir įkroviklio laidą.

 - Neįkraukite akumuliatoriaus naudodami 
pažeistą laidą. Nemodifi kuokite kištuko.
Siekiant išvengti pavojaus, pažeistą arba 
nutrūkusį elektros laidą turi pakeisti tik 
gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas 
arba lygiavertės kvalifi kacijos asmuo.

 - Nenaudokite lauke. Laikykite uždaroje 
patalpoje.

„IRIS“ telemetrija. Šioje mašinoje gali būti naudojama 
technologija, kuri palaiko ryšį mobiliuoju tinklu. Jei 
mašina bus eksploatuojama vietose, kuriose dėl su 
įrangos trikdžiais susijusių priežasčių draudžiama 
naudotis mobiliuoju telefonu, susisiekite su „Tennant“ 
atstovu ir paprašykite informacijos, kaip išjungti 
mobiliojo ryšio funkciją.

BŪKITE SAUGŪS! 

1. Neeksploatuokite mašinos toliau išvardytais 
atvejais.

 - Jei nebuvote išmokyti ir įgalioti.
 - Jei neperskaitėte ir nesupratote operatoriaus 

žinyno.
 - Jei protiškai ir fi ziškai nepajėgiate vadovautis 

mašinos instrukcijomis.
 - Jei esate paveikti alkoholio arba narkotinių 

medžiagų (vaistų).
 - Kol naudojatės mobiliuoju telefonu arba 

kitokiais elektroniniais įrenginiais.
 - Kai išjungtas stabdys.
 - Jei mašina nėra tinkamos eksploatuoti būklės.
 - Su padais arba priedais, kurių netiekia arba 

nepatvirtino „Tennant“. Naudojant kitus padus 
gali kilti saugos pavojus.

 - Lauke. Ši mašina skirta naudoti tik patalpose.
 - Vietose, kuriose yra degių garų ar skysčių arba 

lengvai užsidegančių dulkių.
 - Vietose, kur per tamsu matyti valdymo 

elementus ir saugiai valdyti mašiną.
 - Vietose, kur gali užkristi daiktai.
 - Ant operatoriaus buvimo pedalo ir (arba) žalio 

važiavimo pedalo nedėkite svarmenų ar sunkių 
daiktų.

2. Prieš paleisdami mašiną:
 - Patikrinkite, ar mašinos apačioje nėra nuotėkių.
 - Įsitikinkite, kad visi saugos įtaisai yra vietoje ir 

tinkamai veikia.
 - Patikrinkite, ar tinkamai veikia vairas.

3. Naudodami mašiną:
 - Naudokite tik taip, kaip aprašyta šiame žinyne.
 - Nerinkite degančių arba rūkstančių šiukšlių, 

tokių kaip cigaretės, degtukai ar įkaitę pelenai.
 - Lėtai važiuokite nuolaidžiais ir slidžiais 

paviršiais.
 - Laikykitės vietos saugos nurodymų dėl šlapių 

grindų.
 - Nešveiskite didesnėse nei 9 % nuokalnėse 

arba netransportuokite nuokalnėse, 
viršijančiose 9 %.

 - Nesisukite ant nuokalnių ar rampų.
 - Sukdami sumažinkite greitį.
 - Kai mašina juda, pasirūpinkite, kad jokia kūno 

dalis neišsikištų iš operatoriaus kabinos.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS – SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS
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- Dirbdami su mašina visuomet žinokite, kas 

vyksta aplinkui.
- Važiuodami pro durų angas, po žemomis 

lubomis ir nusvirusiais objektais visuomet 
saugokite galvą.

- Pro durų angas ir siauras vietas važiuokite 
lėtai, ypač naudodami dviejų diskų modelį, nes 
valytuvai yra platesni už mašinos korpusą.

- Kai mašina juda, nežiūrėkite vaizdinės 
medžiagos ir pagalbos ekranų. („Pro-Panel“)

- Būkite atidūs važiuodami atbuline eiga.
- Neprileiskite prie mašinos vaikų ir pašalinių 

asmenų.
- Neleiskite, kad mašina būtų naudojama kaip 

žaislas.
- Ant jokios mašinos dalies nevežkite keleivių.
- Nedelsdami praneškite apie mašinos gedimą 

ar triktį.
- Laikykitės maišymo, naudojimo ir šalinimo 

instrukcijų, pateiktų ant cheminių medžiagų 
pakuočių.

- Laikykitės vietos saugos nurodymų dėl šlapių 
grindų.

4. Prieš palikdami mašiną ar atlikdami jos techninę 
priežiūrą:
- Sustabdykite ją ant lygaus paviršiaus.
- Išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

5. Atlikdami mašinos techninės priežiūros darbus:
- Visi darbai turi būti atliekami esant gana 

ryškiam apšvietimui ir aiškiam matomumui.
- Patalpa, kurioje dirbate, turi būti gerai 

vėdinama.
- Saugokitės judančių dalių. Nedėvėkite laisvų 

drabužių, papuošalų ir suriškite ilgus plaukus.
- Užblokuokite mašinos ratus prieš ją pakeldami.
- Kelkite mašiną tik už nustatytų vietų. Paremkite 

mašiną keliamosiomis atramomis.
- Naudokite keltuvą ar domkratą, išlaikantį 

mašinos svorį.
- Nestumkite ir nevilkite mašinos, jei operatorius 

nevaldo mašinos.
- Nestumkite arba netempkite mašinos 

nuokalnėje, kai stabdys yra išjungtas.
- Nepurkškite ir neplaukite mašinos žarna šalia 

elektrinių dalių.
- Prieš dirbdami su mašina, atjunkite 

akumuliatorių nuo įkroviklio.
- Nenaudokite nesuderinamų akumuliatoriaus 
įkroviklių, nes taip galima pažeisti 
akumuliatorių ir sukelti gaisrą.

- Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas maitinimo 
laidas.

- Nejunkite įkroviklio, jeigu kištukas šlapias.
- Kai įkraunate akumuliatorius aukštesnėje 

kaip 27 °C (80 °F) temperatūroje, atidarykite 
vandens surinkimo baką, kad akumuliatoriai 
vėdintųsi. 

- Kol įkroviklis veikia, nebandykite atjungti 
išorinio įkroviklio nuolatinės srovės laido nuo 
mašinos lizdo. Gali pradėti kibirkščiuoti. Jei 
įkrovimą norite nutraukti kraunant, pirmiausia 
atjunkite kintamosios srovės laidą.

- Venkite sąlyčio su akumuliatoriaus rūgštimi.
- Išpildami skystį iš akumuliatoriaus skyriaus 

visuomet laikykitės vietos saugos taisyklių.
- Saugokite akumuliatorių nuo metalinių daiktų.
- Naudokite nelaidų akumuliatoriaus išėmimo 
įrenginį.

- Akumuliatoriui pakelti naudokite keltuvą arba 
atitinkamą kėlimo įrankį.

- Akumuliatorių turėtų įtaisyti tai daryti išmokyti 
darbuotojai.

- Laikykitės vietos saugos nurodymų, taikomų 
išimant akumuliatorių.

- Visus remonto darbus turi atlikti parengti 
darbuotojai.

- Nekeiskite originalios mašinos konstrukcijos.
- Naudokite „Tennant“ tiekiamas ar lygiavertes 

pakaitines dalis.
- Dėvėkite reikiamas ir šiame žinyne 

rekomenduojamas asmenines apsaugos 
priemones.

Saugos sumetimais: mūvėkite apsaugines 
pirštines.

Saugos sumetimais: dėvėkite apsauginius 
akinius.

6. Kraudami mašiną į sunkvežimį arba priekabą ir 
iškraudami iš jų:
- Prieš kraudami mašiną ištuštinkite bakus.
- Naudokite tokią rampą, kuri atlaikytų mašinos 

ir operatoriaus svorį.
- Nevažiuokite slidžia rampa.
- Nenaudokite mašinos statesnėje kaip 18 % 

nuokalnėje.
- Jei nuokalnės nuolydis yra didesnis nei 18 %, 

naudokite gervę.
- Prieš pririšdami mašiną nuleiskite šveitimo 

bloką ir nuimkite valytuvą.
- Užblokuokite mašinos ratus.
- Pririškite mašiną prie sunkvežimio ar 

priekabos.
7. Jei naudojate papildomą krepšelį:

- Nevežkite juo atidarytų indų su skysčiais, 
įrankių dėžių, keleivių ar kitokių sunkių 
objektų.

- Nedėkite objektų ant krepšelio viršaus, kurie 
mašinai pajudėjus galėtų nukristi.

- Pasirūpinkite, kad šluostės, skudurai ar 
panašūs objektai, kuriuos gali įsukti ratai, 
nesivilktų žeme.

- Prieš pajudėdami pasirūpinkite, kad visi stalčiai 
ir durelės būtų užrakinti.
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SAUGA
Nurodytose vietose ant mašinos pritvirtintos toliau 
išvardytos saugos etiketės. Pakeiskite sugadintas ar 
trūkstamas etiketes.

ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ 
„Neįkraukite akumuliatorių, jei pažeistas 
laidas. Galite gauti elektros smūgį. Prieš 
atlikdami techninę priežiūrą, 
atjunkite įkroviklio laidą.“ 
Ant prieigos skydelio.

SAUGOS ETIKETĖ 
„Prieš pradėdami naudoti 
mašiną atidžiai perskaitykite 
žinyną.“ 
Ant prieigos skydelio.

ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ 
„Degios medžiagos arba reaktyvieji 
metalai gali sukelti sprogimą. Negali-
ma jų valyti.“ 
Ant prieigos skydelio.

ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ 
„Elektros pavojus. Prieš atlikdami 
mašinos techninę priežiūrą, atjunkite 
akumuliatoriaus laidus.“
Ant vidinio akumuliatoriaus 
įkroviklio montavimo plokštės.

ĮSPĖJAMOJI 
ETIKETĖ „Akumulia-
toriai skleidžia 
vandenilio dujas. 
Gali kilti sprogimas 
ar gaisras. Įkraudami 
saugokitės kibirkščių 
ir atviros liepsnos.“ 
Ant prieigos skydelio.

1204364

1209085

1209084

1204414
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 SAUGA  
ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ 
„Akumuliatoriai skleidžia vande-
nilio dujas. Gali kilti sprogimas 
ar gaisras. Įkraudami saugokitės 
kibirkščių ir atviros liepsnos.“ 
Vandens surinkimo bako apačioje.

ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ 
„Besisukantis šepetys. 
Nekiškite rankų.“
Ant šveitimo bloko viršaus.

ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ 
„Magnetinio lauko pavojus. Magnetinis 
pado diskas / šepetys gali pakenkti širdies 
veiklos stimuliatorius ar medicininius im-
plantus dėvintiems asmenims.“
Pateikta ant „Insta-Click“ magnetinio pado 
disko / šepečio.

ĮSPĖJAMOJI ETIKETĖ 
„Lengvai užsiliepsnojančios medžiagos 
gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Nepilti 
degių medžiagų į baką (-us).“
Ant mašinos šono.
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VEIKIMAS

MAŠINOS KOMPONENTAI
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 VEIKIMAS  

  MAŠINOS KOMPONENTAI

1. Vairas
2. Raktinis jungiklis
3. Važiavimo pirmyn ir atgal jungiklis
4. Avarinio išjungimo mygtukas
5. Trukmės skaitiklis
6. Garso signalo mygtukas
7. Valdymo pultas
8. Greičio rankenėlė
9. Operatoriaus buvimo pedalas
10. Žalias važiavimo pedalas
11. Plovimo tirpalo bakas
12. Tirpalo bako pildymo anga
13. Tirpalo bako lygio / išleidimo žarna
14. Vandens surinkimo bakas
15. Vandens surinkimo bako dangtis
16. Vandens surinkimo bako išleidimo žarna
17. Akumuliatorių skyrius
18. Automatinio akumuliatoriaus papildymo 

vandeniu bakas (pasirenkamasis)
19. „Severe Environment“ ploviklio bakas

(pasirenkamasis – tik su pasirenkamuoju 
„ec-H2O“)

20. Ploviklio maišymo koncentracijos rankenėlė
(pasirenkamoji – tik su pasirenkamuoju „ec-
H2O“)

21. „ec-H2O“ modulis (pasirenkamasis)
22. Vandens kondicionavimo kasetė „ec-H2O“ 

(pasirenkamoji)
23. Vidinis akumuliatoriaus įkroviklis 

(pasirenkamasis)
24. Jungtuvų skydelis
25. Valytuvo mazgas
26. Šveitimo blokas
27. Šveitimo bloko uždanga
28. Vidinio akumuliatoriaus įkroviklio maitinimo 

laidas
29. Prieigos skydelis
30. Dvigubo šveitimo ratuko rankenėlė

ŠVEITIMO BLOKŲ TIPAI

500 mm. / 20 col. vieno disko

600 mm / 24 col. dviejų diskų
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VEIKIMAS

VALDYMO PULTO KOMPONENTAI

MODELIS SU VALDYMO PULTU „PRO�
MEMBRANE“

1 2 3 4

5

6

5

7810 9111213

14

1. Šepečio keitimo mygtukas
2. Šepečio prispaudimo mygtukas
3. „1-Step“ mygtukas
4. Tirpalo srauto mygtukas
5. Programuojamieji zonų valdymo mygtukai
6. Tirpalo srauto indikatorius
7. Siurbiamojo ventiliatoriaus mygtukas
8. Šepečio prispaudimo indikatorius
9. Techninės priežiūros indikatorius
10. „ec-H2O“ mygtukas (pasirenkamasis)
11. Automatinio akumuliatoriaus papildymo 

vandeniu indikatorius (pasirenkamasis)
12. „Severe Environment“ mygtukas 

(pasirenkamasis)
13. „Quiet-Mode“ mygtukas (pasirenkamasis)
14. Akumuliatoriaus išsikrovimo / trikties kodo 

indikatorius
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 VEIKIMAS  
  MODELIS SU „PRO-PANEL“ VALDYTUVAIS

1 2 3 4 5

6

7

8

9

131415

10

11

12

1617

18

19

1. Pagalbos mygtukas
2. Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius (AĮI)
3. „Severe Environment“ mygtukas 

(pasirenkamasis)
4. „ec-H2O“ mygtukas / indikatorius 

(pasirenkamasis)
5. Techninės priežiūros indikatoriaus / mygtukas
6. Tirpalo srauto mygtukas
7. „Quiet-Mode“ mygtukas (pasirenkamasis)
8. „1-Step“ mygtukas
9. Siurbiamojo ventiliatoriaus mygtukas
10. Šepečio prispaudimo mygtukas
11. Tirpalo srauto didinimo mygtukas
12. Tirpalo srauto indikatorius
13. Tirpalo srauto mažinimo mygtukas
14. Šepečio keitimo mygtukas
15. Programuojamieji zonų valdymo mygtukai
16. Mokomosios vaizdinės medžiagos mygtukas
17. Šepečio prispaudimo mažinimo mygtukas
18. Šepečio prispaudimo indikatorius
19. Šepečio prispaudimo didinimo mygtukas
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VEIKIMAS

MAŠINOS SIMBOLIAI.

Akumuliatoriaus įkroviklis „ec-H2O“ šveitimas (pasirenkamasis)

Didelis šveitimo greitis Garso signalas

Mažas šveitimo greitis Tirpalo srautas

Kryptis (pirmyn / atgal)
Automatinis akumuliatoriaus 
papildymas vandeniu 
(pasirenkamasis)

Išjungta Jungtuvas

Įjungta Šepečio prispaudimas

Siurbiamasis ventiliatorius Akumuliatoriaus įkrovimas

Šepečio keitimas „Severe Environment“ 
(pasirenkamasis)

„Quiet mode“ (pasirenkamasis) „1-Step“

Techninės priežiūros indikatorius Kėlimo vieta

Filtro vieta
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 VEIKIMAS  

„PRO-PANEL“ SIMBOLIAI

Pradžios ekranas Mašinos nuostatos Gamyklinių nuostatų 
atkūrimas

Rodyklė atgal Operatoriaus vaizdo 
įrašai Operatorius

Prisijungti Prižiūrėtojo meniu Prižiūrėtojas

Valdymo pagalba Pagalbinė vaizdinė 
medžiaga Pridėti profi lį

Vaizdo įrašas apie 
mašinos paleidimą

Pridėti arba redaguoti 
profi lius Redaguoti profi lį

Apie Akumuliatoriaus 
pasirinkimas Kopijuoti profi lį

Vaizdo įrašų sąrašo 
mygtukas Aktyvinti prisijungimą Ištrinti profi lį

Vaizdo įrašų mygtukas Pasyvinti prisijungimą Naudotojo prisijungimas

Vaizdo įrašo pasukimas Kalibruoti jutiklinį ekraną Įvesti

Grįžties mygtukas



16 T350 9016461 (3-2023)

VEIKIMAS

AKUMULIATORIŲ ĮDĖJIMAS

   ĮSPĖJIMAS. Akumuliatoriai išskiria 
vandenilio dujas. Gali kilti sprogimas ar 
gaisras. Įkraudami saugokitės kibirkščių 
ir atviros liepsnos.

BŪKITE SAUGŪS! Atlikdami mašinos techninę 
priežiūrą, naudokite reikiamas asmenines 
apsaugines priemones. Venkite sąlyčio su 
akumuliatoriaus rūgštimi.

AKUMULIATORIAUS SPECIFIKACIJOS
Reikia keturių 6 V giliojo ciklo akumuliatorių, 
≤240 Ah, 20 val.

Dėl akumuliatorių rekomendacijų kreipkitės į 
platintoją arba „Tennant“.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

1. Pakelkite vandens surinkimo baką, kad 
prieitumėte prie akumuliatorių skyriaus.

2. Atsargiai įdėkite akumuliatorius į akumuliatorių 
skyriaus dėklą išdėstydami akumuliatorių polius, 
kaip parodyta.

BŪKITE SAUGŪS! Atlikdami mašinos techninę 
priežiūrą, akumuliatoriams pakelti naudokite 
keltuvą arba atitinkamą kėlimo įrankį.

3. Naudodami pateiktus akumuliatorių gnybtų 
dangtelius, prijunkite laidus prie akumuliatoriaus 
gnybtų: RAUDONĄ PRIE TEIGIAMO (+), O 
JUODĄ PRIE NEIGIAMO (–). Priveržkite kabelių 
jungtis prie akumuliatorių pagal jų gamintojo 
specifi kacijas.

RED

BLACK

SVARBU! Prieš įkraudami įsitikinkite, 
kad akumuliatoriaus įkroviklis ir mašinos 
akumuliatoriaus įkrovos indikatorius nustatyti 
pagal atitinkamą akumuliatoriaus tipą. Nustatę 
klaidingai, galite sugadinti akumuliatorių. 
Žr. „AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIO 
NUOSTATOS“.

DĖMESIO! Kai prijungtas įkroviklis, neatjunkite 
akumuliatoriaus laidų, nes galite sugadinti 
spausdintinę plokštę.

DĖMESIO! Akumuliatoriai atlieka atsvaro 
funkciją. Visuomet palaikykite minimalų atsvarą, 
kad mašina liktų stabili ir turėtų traukos.

Informavimas apie „IRIS“ akumuliatorių įkrovą. 
Mašinos, kuriose yra akumuliatoriaus įkrovos 
duomenų pranešimo per „IRIS“ funkcija, 
komplektuojamos su gamykliniu įkrovikliu ir 
akumuliatorių rinkiniu. Kai baigiasi akumuliatoriaus 
naudojimo laikas ir jį būtina pakeisti, „Tennant“ labai 
rekomenduoja naudoti to paties tipo akumuliatorius, 
kad išliktų maksimalus mašinos našumas. Jeigu 
keičiama į kitos talpos (Ah), tipo (skystojo elektrolito, 
AGM, gelinius) arba kito gamintojo akumuliatorius, 
prašome kreiptis į „Tennant“ techninės pagalbos 
skyrių, kad padėtų nustatyti, ar tie akumuliatoriai 
tinkami naudoti, o jei taip, kad parinktų tinkamą 
įkrovimo profi lį. Naudojant trečiųjų šalių 
akumuliatorius jų duomenų pranešimo per „IRIS“ 
funkcija negarantuojama.

PASTABA. Jeigu akumuliatorių skyriuje yra skysčio, 
prieš dėdami į jį akumuliatorius, skystį išpilkite. 
Žr. „AKUMULIATORIŲ SKYRIAUS IŠLEIDIMO 
SKLENDĖ“.
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 VEIKIMAS  

KAIP VEIKIA MAŠINA

Paprastas šveitimas 
Paprasto šveitimo režimu vandens ir ploviklio 
mišinys iš tirpalo bako teka ant grindų ir 
besisukantis (-ys) šepetys (-čiai) / padas (-ai) 
švariai nušveičia grindis. Mašinai važiuojant į priekį, 
valytuvas su siurbliu surenka nešvarų tirpalą nuo 
grindų ir jis patenka į vandens surinkimo baką.

Technologija „ec-H2O NanoClean“ 
(pasirenkamoji) 
Naudojant technologiją „ec-H2O NanoClean“, 
paprastas vanduo teka pro modulį, kur jį elektra 
paverčia plovikliu. Elektra konvertuotas vanduo 
sukimba su purvu, todėl mašina lengvai pašalina 
įsisenėjusius nešvarumus. Tuomet konvertuotas 
vanduo vandens surinkimo bake vėl virsta paprastu 
vandeniu.

   INFORMACIJA APIE ŠEPEČIUS IR 
PADUS

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, kiekvienam 
valymo darbui pasirinkite tinkamo tipo šepetį ar 
padą. Toliau išvardyti šepečiai bei padai ir naudojimo 
sritys, kurioms tinkamiausias kiekvienas iš jų.

PASTABA. Šepečio ar valymo pado tipo pasirinkimas 
labai priklauso nuo nešvarumų kiekio ir pobūdžio. 
Konkretaus patarimo kreipkitės į „Tennant“ atstovą.

Minkštas šveitimo šepetys nailoniniais šeriais 
(baltas). Juo rekomenduojama valyti dengtas grindis 
nenuimant apdailos. Išvalo nebraižydamas.

Šveitimo šepetys polipropileno šeriais (juodas). 
Šis bendrosios paskirties šveitimo šepetys 
polipropileno šeriais naudojamas lengviems 
nešvarumams valyti. Jis tinka betoninėms, 
medinėms ir plytelėmis išklijuotoms grindims 
prižiūrėti.

Šveitimo šepetys švitriaisiais šeriais (pilkas).
 Abrazyvinėmis grūdėtosiomis medžiagomis 
impregnuotas nailono pluoštas pašalina dėmes ir 
purvą. Stiprus poveikis bet kokiam paviršiui. Puikiai 
tinka purvo sąnašoms, tepalui ar padangų žymėms 
valyti.

Poliravimo padas (baltas). Naudojamas prižiūrint 
gerai nupoliruotas ir blizgančias grindis.

Blizginimo padas (raudonas). Naudojamas norint 
lengvai šveisti, nenutrinant grindų apdailos.

Šveitimo padas (mėlynas). Naudojamas norint 
vidutiniškai arba intensyviai šveisti. Pašalina 
nešvarumus, dėmes ir įbrėžimus.

Šlifavimo padas (rudas). Naudojamas grindų 
apdailos sluoksniui šlifuoti ir paruošti jas naujai 
dangai.

Polipropileno šoninis šepetys. Rekomenduojamas 
smulkioms ir vidutinio dydžio šiukšlėms šluoti.

Intensyvaus šlifavimo padas (juodas). 
Naudojamas intensyviam apdailos / izoliacinių 
sluoksnių šlifavimui arba ypač intensyviam šveitimui.

Paviršiaus paruošimo padas (kaštoninis). 
Naudojamas norint labai intensyviai trinti grindis 
nenaudojant cheminių medžiagų arba paruošti 
grindis naujai dangai.

Kuokštinis pado diskas. Standartinis pado 
diskas yra su trumpais šeriais arba „kuokštais“ 
gale, prilaikančiais padą. Šis diskas tinka visiems 
„Tennant“ padams, išskyrus juodą didelio našumo 
padą.
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VEIKIMAS

MAŠINOS SĄRANKA

VALYTUVO MAZGO TVIRTINIMAS

1. Nuleiskite šveitimo bloką.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

2. Norėdami prieiti prie valytuvo laikiklio, pasukite jo 
mazgą į dešinę mašinos pusę.

3. Orientuokite valytuvo mazgo gembę pagal 
valytuvo laikiklio kaiščius.

4. Įstumkite valytuvo mazgą ant laikiklio, kad abu jo 
kaiščiai užsifi ksuotų gembėje.

5. Tik mašinoms su 500 mm (20 col.) šveitimo 
blokais. Žiūrėkite, kad abi valytuvo auselės būtų 
virš šveitimo bloko uždangos.

6. Prijunkite siurblio žarną prie valytuvo mazgo.

7. Pasukite valytuvo mazgą, nustatydami jį ties 
viduriu po mašina.
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 VEIKIMAS  

ŠEPEČIŲ / PADŲ PRITVIRTINIMAS

1. Abiem kojom atsistokite ant operatoriaus 
platformos (nespauskite žalio važiavimo 
pedalo), pasukite raktelį į padėtį „ON“ (įjungta) 
ir paspauskite šepečio keitimo mygtuką, kad 
šveitimo blokas pakiltų į reikiamą lygį padui 
(-ams) pritvirtinti.

Mašinos su „Pro-Membrane“ valdytuvais. 
Palaukite, kol žalias šviesos diodas nustos 
mirksėti ir liks degti. Žr. „ŠEPEČIO (-IŲ) IR 
PADO (-Ų) KEITIMAS MAŠINOSE SU „PRO-
MEMBRANE“.

Mašinos su „Pro-Panel“ valdytuvais. 
Laikykitės nurodymų ekrane ir palaukite, kol 
jame atsiras žalia varnelė. Žr. „ŠEPEČIO (-IŲ) 
IR PADO (-Ų) KEITIMAS MAŠINOSE SU „PRO-
PANEL“.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

2. Prieš primontuodami pado diską pirmiausia prie 
jo pritvirtinkite padą. Pritvirtinkite padą centriniu 
fi ksatoriumi.

3. Mašinos su magnetiniais šepečiais ar padų 
diskais. Pakiškite šepetį po šveitimo bloku ir 
pakelkite jį link šveitimo bloko, kad šepetys 
prikibtų prie šveitimo bloko magneto.

ĮSPĖJIMAS. Magnetinio lauko pavojus. 
Magnetinis pado diskas / šepetys gali 
pakenkti širdies veiklos stimuliatorius 
ar medicininius implantus dėvintiems 
asmenims.

Mašinos su 3 laikiklių šepečio stebule. 
Nustatykite tris ąseles variklio stebulės lizduose 
ir greitai pasukite pado diską / šepetį prieš 
laikrodžio rodyklę, kad sujungtumėte stebulę.

Pakeiskite padus arba šepečius, kai jie ima valyti 
neefektyviai.

4. Norėdami nuimti pado diską (-us) / šepetį (-čius), 
pakartokite 1 žingsnį ir po to nuimkite šepečius iš 
po šveitimo bloko.
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VEIKIMAS

TIRPALO BAKO PILDYMAS

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

1. Nuimkite dangtelį nuo tirpalo bako.

2. Įkiškite pildymo žarną į geltoną koštuvą ir 
įsitikinkite, kad jis patikimai laiko žarną vietoje.

3. Plovimo tirpalo baką pripildykite vandens iki 
53 l (14 G) lygio padalos, esančios ant bako 
indikatoriaus.

„ec-H2O“ šveitimas (pasirenkamasis). 
Pripildykite tirpalo baką tik šalto ir švaraus 
vandens (iki 21 °C / 70 °F). Nepilkite įprastų 
grindų ploviklių. Jei įpilsite ploviklių, įvyks „ec-
H2O“ sistemos triktis.

Paprastas šveitimas. Pripildykite tirpalo baką 
vandens (neviršykite 60 °C / 140 °F). Į tirpalo 
baką pilkite rekomenduojamus ploviklius, 
maišydami juos pagal nurodymus ant pakuotės.

DĖMESIO! Valydami paprastai, naudokite tik 
vartotojams patvirtintus ploviklius. Jei dėl netinkamų 
ploviklių naudojimo įvyks gedimas, neteksite 
gamintojo teikiamos garantijos.

ĮSPĖJIMAS. Degios medžiagos gali sukelti 
sprogimą arba gaisrą. Nepilkite degių 
medžiagų į baką (-us).

PASTABA. Kai tirpalo bakas pripildytas įprastais 
plovikliais, sistemos „ec-H2O“ naudoti negalima. 
Prieš dirbdami su sistema „ec-H2O“ tirpalo baką 
ištuštinkite, išskalaukite ir pripildykite vėsaus švaraus 
vandens. Įprasti plovikliai sugadins sistemą „ec-
H2O“.

4. Užsukite vandenį ir ištraukite pildymo žarną iš 
geltono koštuvo.

5. Užkimškite dangtelį ant tirpalo bako.
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„SEVERE ENVIRONMENT“ PLOVIKLIO 
BAKO PILDYMAS („ec-H2O“ MODELIS 
(PASIRENKAMASIS)

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

1. Atidarykite prieigos skydelį, kad prieitumėte prie 
„Severe Environment“ bako.

2. Ištraukite „Severe Environment“ baką iš mašinos 
ir pastatykite jį ant grindų.

PASTABA. Prieš pripildydami „Severe Environment“ 
baką ploviklio, ištraukite jį iš mašinos, kad 
nepažeistumėte elektroninių komponentų.

3. Atkimškite „Severe Environment“ bako 
dangtelį ir įpilkite maksimalios koncentracijos 
rekomenduojamo ploviklio. Nepilkite vandens.

ĮSPĖJIMAS. Degios medžiagos gali sukelti 
sprogimą arba gaisrą. Nepilkite degių 
medžiagų į baką (-us).

DĖMESIO! Į „Severe Environment“ baką pilkite tik 
vartotojams patvirtintus ploviklius. Nenaudokite 
ploviklių d-limoneno pagrindu. Jei dėl netinkamų 
ploviklių naudojimo įvyks gedimas, neteksite 
gamintojo teikiamos garantijos.

PASTABA. Kad ploviklis nesibaigtų darbo metu, 
rekomenduojama „Severe Environment“ baką pildyti 
kartu su tirpalo baku.

4. Uždėkite „Severe Environment“ bako dangtelį.

5. Nustatykite ploviklio maišymo koncentracijos 
rankenėlės padėtį pagal ploviklio maišymo 
nurodymus.
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„ec-H2O“ VANDENS KONDICIONAVIMO KASETĖ 
(„ec-H2O“ MODELIS)

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

Sistemoje „ec-H2O“ naudojama vandens 
kondicionavimo kasetė. Kasetė suprojektuota saugoti 
mašinos santechninę sistemą nuo galimų kalkių 
nuosėdų.

Kasetę reikia pakeisti, kai ji apdoroja maksimalų 
vandens kiekį, arba baigiasi galiojimo laikas nuo 
kasetės aktyvinimo (kas nutinka pirmiau).

Atsižvelgiant į mašinos naudojimą, nauja kasetė gali 
būti naudojama nuo 12 iki 24 mėnesių.

Ant visų kasečių nurodyta pagaminimo data. 
Neįdėtos kasetės galiojimo terminas − vieneri metai 
nuo pagaminimo datos. Pakeitus kasetę nauja, turi 
būti iš naujo nustatytas „ec-H2O“ modulio laikmatis. 
Žr. „ec-H2O“ VANDENS KONDICIONAVIMO 
KASETĖS KEITIMAS“.

Atėjus laikui pakeisti kasetę, valdymo pulte pasirodo 
toks kodas. „ec-H2O“ piktograma pradės mirksėti 
mėlynai ir raudonai. Išsamesnės informacijos žr. 
„TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INDIKATORIAUS 
KODAI“.

Modeliai su „Pro-Membrane“

Modeliai su „Pro-Panel“

DĖMESIO! Naudojant pirmą kartą arba pakeitus 
vandens kondicionavimo kasetę, sistema „ecH2O“ 
automatiškai laikinai anuliuos pasirinktą tirpalo srautą 
(iki 75 minučių).
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AUTOMATINIO AKUMULIATORIAUS PAPILDYMO 
VANDENIU BAKO PILDYMAS (PASIRENKAMASIS)

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

1. Pakelkite vandens surinkimo baką, kad 
prieitumėte prie automatinio akumuliatoriaus 
papildymo vandeniu bako. Prieš keldami 
ištuštinkite vandens surinkimo baką.

2. Įstatykite automatinio akumuliatoriaus papildymo 
vandeniu baką taip, kad jį būtų lengva pripildyti.

3. Atkimškite mėlyną automatinio akumuliatoriaus 
papildymo vandeniu bako dangtelį.

4. Į baką pripilkite distiliuoto vandens. Kad vanduo 
nepatektų ant jautrių komponentų, automatinio 
akumuliatoriaus papildymo vandeniu baką 
pildykite per piltuvą.

BŪKITE SAUGŪS! Naudodami mašiną 
automatinio akumuliatoriaus papildymo vandeniu 
baką pildykite tik distiliuotu vandeniu.

5. Kai baką reikia papildyti, automatinio 
akumuliatoriaus papildymo vandeniu indikatorius 
informuos naudotoją pripilti distiliuoto vandens. 
Išsamesnės informacijos žr. „VALDYMO PULTO 
NAUDOJIMAS“.

Modelis su „Pro-Membrane“

Modelis su „Pro-Panel“

6. Užkimškite mėlyną automatinio akumuliatoriaus 
papildymo vandeniu bako dangtelį ir grąžinkite 
baką į statmeną padėtį.
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   VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS

Naudojantis prižiūrėtojo valdytuvų funkcija, valdymo 
pulte galima nustatyti užrakinimo funkciją. Tuomet 
operatorius negalės pakeisti arba įrašyti nuostatų. Žr. 
skyriaus „PRIŽIŪRĖTOJO VALDYTUVAI“ instrukcijas 
žinyno gale.

Prižiūrėtojo valdytuvai leidžia apriboti mašina 
pasiekiamų valymo rezultatų svyravimus: jie tampa 
nuoseklūs ir pakartojami, užtikrinama darbo mašina 
kokybė, neatsižvelgiant į naudotojo patirtį, be to, 
naudotojus reikia mažiau mokyti.

VALDYTUVŲ NAUDOJIMAS. 
„PRO-MEMBRANE“ VALDYTUVAI

„1-STEP“ MYGTUKAS
Įjungę mašiną rakteliu ir norėdami aktyvinti šveitimo 
funkciją, paspauskite mygtuką „1-Step“. Šveitimo 
blokas ir valytuvas nusileis ant grindų. Šveitimo 
funkcijai sustabdyti ir šveitimo blokui bei valytuvui 
pakelti dar kartą paspauskite mygtuką.

ŠEPEČIO PRISPAUDIMO MYGTUKAS
Paspauskite šepečio prispaudimo mygtuką, kad 
padidintumėte arba sumažintumėte šepečio 
prispaudimą. Šepečio prispaudimo indikatorius 
parodys prispaudimo nuostatą. Vienas šviesos 
diodas – mažas prispaudimas, du šviesos diodai – 
didelis prispaudimas.

  TIRPALO SRAUTO MYGTUKAS
Paspauskite tirpalo srauto mygtuką, kad 
padidintumėte arba sumažintumėte tirpalo srauto 
spartą. Tirpalo srauto indikatorius parodys srauto 
nuostatą. Šviesos diodai nešviečia – jokio srauto, 
vienas šviesos diodas – mažas srautas, du šviesos 
diodai – vidutinis srautas, trys šviesos diodai – didelis 
srautas.

„QUIET-MODE“ MYGTUKAS (PASIRENKAMASIS)
Paspauskite mygtuką „Quiet-Mode“, kad 
sumažintumėte siurblio variklio keliamą triukšmą. 
Aktyvinus funkciją įsižiebia šviesos diodas. 
Paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte.
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„SEVERE ENVIRONMENT“ MYGTUKAS
(PASIRENKAMASIS „es-H2O“ MODELIS)

PASTABA. Įjungus režimą „Severe Environment“, 
sistema „ec-H2O“ automatiškai išsijungs ir šepečio 
prispaudimas bei tirpalo srautas bus patys didžiausi. 
Išjungus grąžinamos buvusios nuostatos. Kai ilgą 
laiką naudojatės „Severe Environment“ režimu, tirpalo 
srautas ir prispaudimo slėgis gali būti sumažinti, 
taip taupant tirpalą bei ploviklį ir optimizuojant 
akumuliatoriaus naudojimo laiką.

Paspauskite mygtuką „Severe Environment“, kad 
būtų naudojama daugiau ploviklio, jei valomas labai 
užteršta zona.

Vieną kartą paspauskite mygtuką 30 sekundžių 
ploviklio koncentracijos padidinimui. Tuo metu 
lėtai mirksi kampe esantis žalias šviesos diodas. 
Paskutines 5 sekundes šviesos diodas mirksi 
sparčiai, perspėdamas, kad tiekimas bus netrukus 
sustabdytas.

Kad ploviklis būtų tiekiamas nepertraukiamai, 
paspauskite ir palaikykite mygtuką 3 sekundes, kad 
šviesos diodas imtų šviesti žalia spalva. Galite bet 
kada paspausti mygtuką, kad išjungtumėte.

Naudotojui įspėti apie tai, kad „Severe Environment“ 
bakas tuščias, burbuliukų piktograma mirksės 
15 sekundžių. Jei mygtukas paspaudžiamas, kai 
bakas tuščias, burbuliukų piktograma vėl mirksės po 
15 sekundžių, kol bakas bus papildytas.

PROGRAMUOJAMIEJI ZONŲ VALDYMO 
MYGTUKAI
Pastaba. 3 zona yra tik ankstesnių serijos numerių 
nei Nr. 11003113 mašinose.

Zonų valdymo mygtukais galima sukonfi gūruoti iki 
trijų zonų su skirtinga tirpalo srauto sparta, šepečio 
prispaudimu, šveitimo greičiu ir režimu.

1 zona – programuojamasis zonų valdymo 
mygtukas Nr. 1
2 zona – programuojamasis zonų valdymo 
mygtukas Nr. 2
3 zona – programuojamieji zonų valdymo mygtukai 
Nr. 1 ir 2

Zonų valdymo mygtukai gamykloje nustatyti 
skirtingai šveitimo paskirčiai. Norėdami naudoti zoną 
Nr. 3, vienu metu paspauskite mygtukus Nr. 1 ir 2. 
Aktyvinus, kampe įsijungia žalias šviesos diodas.

Norėdami nustatyti zonų valdymo mygtukus 
kitokiai šveitimo paskirčiai, pasirinkite norimas 
nuostatas iš tolesnio sąrašo, tada paspauskite ir 
palaikykite zonos mygtuką, kol žalias šviesos diodas 
sumirksės tris kartus, rodydamas, kad nuostata 
įrašyta. Norėdami nustatyti zoną Nr. 3, vienu metu 
paspauskite ir palaikykite zonų mygtukus Nr. 1 ir 2.

- Šepečio prispaudimo nuostata
- Tirpalo srauto sparta
- „Quiet-Mode“ išjungtas arba įjungtas
- Sistema „ec-H2O“ įjungta arba išjungta 
(pasirenkamoji)
- Režimas „Severe Environment“ įjungtas arba 
išjungtas (pasirenkamasis)
- Maksimalus šveitimo greitis (žr. „Prižiūrėtojo 
valdytuvai“)

PASTABA. „Severe Environment“ režimo ir sistemos 
„ec-H2O“ negalima suprogramuoti veikti kartu.
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„ec-H2O“ MYGTUKAS / INDIKATORIUS 
(PASIRENKAMASIS)

Paleidimo metu sistema „ec-H2O“ įsijungia 
automatiškai. Kai mašinoje yra pasirenkamoji 
„ec-H2O“ sistema, rodomas mėlynas „ec-H2O“ 
indikatorius. Kai „ec-H2O“ aktyvinta, įsižiebia žalias 
šviesos diodas. Norėdami išjungti sistemą „ec-H2O“, 
paspauskite mygtuką „ec-H2O“. Žalias šviesos diodo 
indikatorius užges.

„ec-H2O“ 
INDIKATORIUS

BŪSENA

Dega žaliai Normalus veikimas
Mirksi mėlyna / 
raudona spalva

Vandens kondicionavimo 
kasetė baigė galioti. 
Pakeiskite kasetę.

Šviečia arba mirksi 
raudona spalva

Įvyko sistemos triktis. Žr. 
„Techninės priežiūros 
indikatorių kodai“.

PASTABA. Jeigu sistemoje „ec-H2O“ įvyksta triktis, 
mašina gali automatiškai išjungti sistemą „ec-H2O“ 
ir pereiti į paprasto šveitimo režimą. Techninės 
priežiūros piktograma liks degti raudonai arba 
mirksės, kol „ec-H2O“ triktis bus pašalinta.

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INDIKATORIUS
Mašinai ar vidiniam akumuliatoriaus įkrovikliui 
aptikus triktį, įsižiebia ir pradeda mirksėti techninės 
priežiūros indikatorius. Akumuliatoriaus įkrovos 
indikatoriaus lemputės mirksėjimu pateikia 
gedimų kodus. Žr. „TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
INDIKATORIŲ KODAI“, kad diagnozuotumėte 
mašinos triktį.

AKUMULIATORIAUS ĮKROVOS INDIKATORIUS
Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius (AĮI) mašinai 
veikiant rodo akumuliatorių įkrovos lygį. Kai 
akumuliatoriai visiškai įkrauti, dega visi penki 
indikatoriai. Kai iškrovos lygis pasiekia pirmą 
raudoną lemputę, sustabdykite šveitimą ir įkraukite 
akumuliatorius. Jei raudona lemputė pradeda 
mirksėti, šveitimo funkcija išjungiama, kad 
akumuliatoriai būtų apsaugoti nuo visiško iškrovimo. 
Raudonai lemputei mirksint mašiną dar galima 
vairuoti. Todėl naudotojas ją galės nuvežti iki įkrovimo 
vietos.

  AUTOMATINIO AKUMULIATORIAUS PAPILDYMO 
VANDENIU INDIKATORIUS (PASIRENKAMASIS)
Kai automatinio akumuliatoriaus papildymo vandeniu 
bakas ištuštės ir jį reikės papildyti, jo indikatorius 
ims mirksėti. Siekiant apsaugos akumuliatorius nuo 
pažeidimo, jei bakas nepripildomas, po 10 valandų 
papildomo naudojimo mašinos šveitimo funkcija 
bus pasyvinta. Indikatoriui ėmus mirksėti tankiai, 
šveitimo funkcija pasyvinama. Norėdami, kad 
indikatorius nustotų mirksėti, pripilkite distiliuoto 
vandens ir išjunkite bei įjunkite mašiną rakteliu. Žr. 
„AUTOMATINIO AKUMULIATORIAUS PAPILDYMO 
VANDENIU BAKO PILDYMAS“.
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ŠEPEČIO KEITIMO MYGTUKAS

Mašinos su 3 laikiklių šepečiu. Paspauskite 
šepečio keitimo mygtuką. Šveitimo blokas pakils iki 
aukščiausios padėties, kad iš po jo būtų galima išimti 
šveitimo šepetį (-čius) ir vėl uždėti.

Mašinos su magnetiniais šepečiais. Paspauskite 
šepečio keitimo mygtuką, kad atlaisvintumėte šepetį 
(-čius) nuo šveitimo bloko. Šveitimo blokas pakils iki 
aukščiausios padėties, kad šepetys (-čiai) atsikabintų 
nuo šveitimo bloko, o po to šiek tiek nusileis, kad 
šepetį (-čius) būtų galima nuimti iš po šveitimo bloko. 
Uždėkite šepetį (-čius) šveitimo blokui šiek tiek 
nusileidus.

SIURBIAMOJO VENTILIATORIAUS MYGTUKAS
Norėdami išjungti siurbiamąjį ventiliatorių 
paspauskite siurbiamojo ventiliatoriaus mygtuką. 
Dar kartą paspauskite mygtuką, kad jį išjungtumėte. 
Paspaudus mygtuką „1-Step“, siurbiamasis 
ventiliatorius automatiškai įsijungia.
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   VALDYTUVŲ NAUDOJIMAS. „PRO-PANEL“ 
VALDYTUVAI

PRADŽIOS EKRANAS
Pradžios ekrane gali būti naudojami dviejų tipų 
naudotojo režimai. 

Prižiūrėtojo režimas. Galima valdyti naudojantis 
visais valdytuvais, taip pat − konfi gūruoti 
operatoriaus režimo leidimus bei apribojimus ir 
prisijungimo galimybę.

Operatoriaus režimas. Mašiną galima valdyti su 
prižiūrėtojo aktyvintais leidimais ir apribojimais.

Įjungus iš gamyklos atvežtą mašiną rakteliu, ji 
automatiškai paleidžiama prižiūrėtojo režimu.

Kad sukonfi gūruotumėte valdymo pultą su 
operatoriaus režimo leidimais bei apribojimais ir 
prisijungimo galimybę, žr. skyriaus „PRIŽIŪRĖTOJO 
VALDYTUVAI“ instrukcijas žinyno gale.

Prižiūrėtojo režimo pradžios ekrane galima 
naudoti nuostatų mygtuką ir maksimalaus šveitimo 
greičio mygtuką.

Operatoriaus režimo pradžios ekrane nuostatų 
mygtuko ir maksimalaus šveitimo greičio mygtuko 
naudojimas ribotas.

   PAGALBOS MYGTUKAS
Norėdami patekti į pagalbos ekraną, paspauskite 
pagalbos mygtuką (?). Pagalbos ekrane galėsite 
pasirinkti kitokią ekrano kalbą, aktyvinti prisijungimo 
nuostatas, atpažinti valdymo pulto piktogramas, 
peržiūrėti mašinos sąrankos vaizdo įrašus ir gauti 
informaciją apie mašiną.

PRISIJUNGIMO EKRANAS
Jei prižiūrėtojo režimu yra aktyvintas prisijungimas, 
įjungus rakteliu pasirodo prisijungimo ekranas. 
Įveskite jums priskirtą prisijungimo kodą ir 
paspauskite žaliąją rodyklę, kad patektumėte į 
pradžios ekraną. Kaip aktyvinti prisijungimą paleidimo 
metu, žr. skyriaus „PRIŽIŪRĖTOJO VALDYTUVAI“ 
instrukcijas žinyno gale.
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  „ec-H2O“ INDIKATORIUS (PASIRENKAMASIS)

Paleidimo metu sistema „ec-H2O“ įsijungia 
automatiškai. Pradžios ekrane atsiras „ec-H2O“ 
piktograma, rodydama, kad sistema aktyvinta. 
Norėdami išjungti sistemą „ec-H2O“ paspauskite 
mygtuką „ec-H2O“. Jei piktograma perbraukta, 
vadinasi, sistema „ec-H2O“ išjungta.

„1-STEP“ MYGTUKAS
Norėdami aktyvinti šveitimo funkciją, paspauskite 
mygtuką „1-Step“. Šveitimo blokas ir valytuvas 
nusileis ant grindų. Šveitimo funkcijai sustabdyti 
ir šveitimo blokui bei valytuvui pakelti dar kartą 
paspauskite mygtuką.

SIURBIAMOJO VENTILIATORIAUS MYGTUKAS
Norėdami išjungti siurbiamąjį ventiliatorių 
paspauskite siurbiamojo ventiliatoriaus mygtuką. 
Dar kartą paspauskite mygtuką, kad jį išjungtumėte. 
Paspaudus mygtuką „1-Step“, siurbiamasis 
ventiliatorius automatiškai įsijungia.

ŠEPEČIO PRISPAUDIMO MYGTUKAS
Paspauskite šepečio prispaudimo mygtuką, kad 
būtų parodytas šepečio prispaudimo indikatorius. 
Paspauskite mygtuką (+), kad padidintumėte 
šepečio prispaudimą. Paspauskite mygtuką (−), kad 
sumažintumėte šepečio prispaudimą.

PASTABA. Jeigu nustatytas per didelis šepečio 
prispaudimas pagal šveitimo sąlygas, jis bus 
automatiškai sumažintas ir pradės mirksėti lemputė. 
Kai ji ima mirksėti, sumažinkite šepečio prispaudimą, 
kad šepečio variklis nebūtų perkrautas.
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TIRPALO SRAUTO MYGTUKAS

Paspauskite tirpalo srauto mygtuką, kad būtų 
parodytas tirpalo srauto indikatorius. Paspauskite 
mygtuką (+), kad padidintumėte tirpalo srautą. 
Paspauskite mygtuką (−), kad sumažintumėte tirpalo 
srautą arba visai jį išjungtumėte.

ŠEPEČIO KEITIMO MYGTUKAS
Mašinos su standartiniais šepečiais. Paspauskite 
šepečio keitimo mygtuką. Šveitimo blokas pakils iki 
aukščiausios padėties, kad iš po jo būtų galima išimti 
šveitimo šepetį (-čius) ir vėl uždėti.

Mašinos su magnetiniais šepečiais. Paspauskite 
šepečio keitimo mygtuką, kad atlaisvintumėte šepetį 
(-čius) nuo šveitimo bloko. Šveitimo blokas pakils iki 
aukščiausios padėties, kad šepetys (-čiai) atsikabintų 
nuo šveitimo bloko, o po to šiek tiek nusileis, kad 
šepetį (-čius) būtų galima nuimti iš po šveitimo bloko. 
Uždėkite šepetį (-čius) šveitimo blokui šiek tiek 
nusileidus.

„SEVERE ENVIRONMENT“ MYGTUKAS
(PASIRENKAMASIS „es-H2O“ MODELIS)
Paspauskite mygtuką „Severe Environment“, kad 
būtų naudojama daugiau ploviklio, jei valomas labai 
užteršta zona.

Vieną kartą paspauskite mygtuką 30 sekundžių 
koncentracijai padidinti. Mygtukas taps žalias ir 
įsijungs 30 sekundžių atgalinės atskaitos laikmatis. 
Galite bet kada paspausti mygtuką, kad išjungtumėte.

Kad ploviklis būtų tiekiamas nepertraukiamai, 
paspauskite ir palaikykite mygtuką 3 sekundes, kad 
būtų rodomas nuolatinis laikmatis. Galite bet kada 
paspausti mygtuką, kad išjungtumėte.

Informuodamas naudotoją, kad „Severe Environment“ 
bakas ištuštėjo, mygtukas ima mirksėti geltona 
spalva.

PASTABA. Įjungus režimą „Severe Environment“, 
sistema „ec-H2O“ automatiškai išsijungs ir šepečio 
prispaudimas bei tirpalo srautas bus patys didžiausi. 
Išjungus grąžinamos buvusios nuostatos. Kai ilgą 
laiką naudojatės „Severe Environment“ režimu, tirpalo 
srautas ir prispaudimo slėgis gali būti sumažinti, 
taip taupant tirpalą bei ploviklį ir optimizuojant 
akumuliatoriaus naudojimo laiką.
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  „QUIET-MODE“ MYGTUKAS (PASIRENKAMASIS)
Paspauskite mygtuką „Quiet-Mode“, kad 
sumažintumėte siurblio variklio keliamą triukšmą 
tyliosiose zonose. Aktyvintas mygtukas tampa žalias. 
Paspauskite mygtuką, kad išjungtumėte.

PASTABA. Aktyvinus funkciją „Quiet-Mode“, šiek tiek 
blogiau surenkamas vanduo.

    AKUMULIATORIAUS ĮKROVOS INDIKATORIUS
Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius (AĮI) 
mašinai veikiant rodo akumuliatorių įkrovos 
lygį. Kai akumuliatoriai visiškai įkrauti, dega visi 
penki indikatoriai. Kai iškrovos lygis pasiekia 
pirmą raudoną lemputę, sustabdykite šveitimą 
ir įkraukite akumuliatorius. Jei raudona lemputė 
pradeda mirksėti, šveitimo funkcija išjungiama, 
kad akumuliatoriai būtų apsaugoti nuo visiško 
iškrovimo. Raudonai lemputei mirksint mašiną dar 
galima vairuoti. Todėl naudotojas ją galės nuvežti iki 
įkrovimo vietos.

MOKOMOSIOS VAIZDINĖS MEDŽIAGOS 
MYGTUKAS
(Operatoriaus režimo pradinis ekranas)
Norėdami patekti į mokomosios vaizdinės medžiagos 
ekraną, paspauskite mokomosios vaizdinės 
medžiagos mygtuką. Galima peržiūrėti vaizdo įrašus 
apie tai, kaip atlikti tam tikras operacijas ir techninės 
priežiūros procedūras. Norėdami paleisti vaizdo įrašą, 
paspauskite vaizdo įrašo mygtukus. Paspauskite 
sukimo mygtuką, kad pamatytumėte kitus vaizdo 
įrašus. Apatinis dešinysis vaizdo įrašų mygtukas 
pateikia papildomų mokomųjų vaizdo įrašų sąrašą.

    PROGRAMUOJAMIEJI ZONŲ VALDYMO 
MYGTUKAI
Zonų valdymo mygtukais galima sukonfi gūruoti 
iki keturių zonų su skirtinga tirpalo srauto sparta, 
šepečio prispaudimu, šveitimo greičiu ir režimu.

Keturi zonų valdymo mygtukai gamykloje nustatyti 
skirtingai šveitimo paskirčiai. Aktyvintas zonų valdymo 
mygtukas tampa žalias.

PASTABA. Gamyklines zonų nuostatas galima 
pakeisti tik prižiūrėtojo režimu. Žr. skyriaus 
„PRIŽIŪRĖTOJO VALDYTUVAI“ instrukcijas žinyno 
gale.
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TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INDIKATORIAUS 
MYGTUKAS

Aptikus mašinos triktį, techninės priežiūros 
indikatoriaus mygtukas ima mirksėti geltona arba 
raudona spalva. Norėdami pamatyti trikčių ekraną, 
paspauskite techninės priežiūros indikatoriaus 
mygtuką.

Mirksinti geltona spalva reiškia, kad reikalinga 
techninė priežiūra, bet mašina dar galima naudotis. 
Mirksinti raudona spalva rodo triktį, dėl kurios mašina 
bus išjungta ir jai bus reikalinga techninė priežiūra. 
Žr. „TRIKČIŲ EKRANAI“.

TRIKČIŲ EKRANAI
Pirmą kartą aptikus triktį, atsiras toliau nurodyti 
trikties ekranai.

Spauskite rodykles į kairę ir į dešinę ekrano viršuje, 
kad perjungtumėte trikčių ekranus.

Geltonas mašinos trikties ekranas – aptikta 
mašinos triktis. Po trikties piktograma atsiras 
trikties kodas. Žr. „TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
INDIKATORIŲ KODAI“.

Mirksintis mėlynai ir raudonai „ec-H2O“ ekranas 
– baigėsi vandens kondicionavimo kasetės galiojimo 
laikas. Žr. „ec-H2O“ VANDENS KONDICIONAVIMO 
KASETĖS KEITIMAS“.

Geltonas „ec-H2O“ trikties ekranas – mašina 
aptiko sistemos „ec-H2O“ vandens arba vamzdyno 
triktį.

Raudonas „ec-H2O“ trikties ekranas – mašina 
aptiko sistemos „ec-H2O“ elektros triktį.

Po „ec-H2O“ piktograma atsiras trikties kodas. Žr. 
„TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INDIKATORIŲ KODAI“.

1470x08070x0xxxxxx xxxxxx

PASTABA. Jeigu sistemoje „ec-H2O“ įvyksta triktis, 
mašina gali automatiškai išjungti sistemą „ec-H2O“ 
ir pereiti į paprasto šveitimo režimą. Techninės 
priežiūros indikatoriaus mygtukas mirksės tol, kol 
„ec-H2O“ triktis bus pašalinta.
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Geltonas automatinio akumuliatoriaus papildymo 
vandeniu trikties ekranas – automatinio 
akumuliatoriaus papildymo vandeniu bakas ištuštėjo 
ir jį reikia papildyti. Siekiant apsaugos akumuliatorius 
nuo pažeidimo, jei bakas nepripildomas, po 
10 valandų papildomo naudojimo mašinos šveitimo 
funkcija bus pasyvinta. Į akumuliatoriaus papildymo 
vandeniu baką pripilkite distiliuoto vandens ir 
išjunkite bei įjunkite mašiną rakteliu, kad triktis būtų 
pašalinta. Žr. „AUTOMATINIO AKUMULIATORIAUS 
PAPILDYMO VANDENIU BAKO PILDYMAS“.

Raudonas automatinio akumuliatoriaus 
papildymo vandeniu trikties ekranas
 – automatinio akumuliatoriaus papildymo vandeniu 
bakas ištuštėjo ir jį reikia papildyti. Kol bakas 
nepapildomas, šveitimo funkcija yra pasyvinta. 
Į akumuliatoriaus papildymo vandeniu baką 
pripilkite distiliuoto vandens ir išjunkite bei įjunkite 
mašiną rakteliu, kad triktis būtų pašalinta. Žr. 
„AUTOMATINIO AKUMULIATORIAUS PAPILDYMO 
VANDENIU BAKO PILDYMAS“.
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   MAŠINOS NAUDOJIMAS

BŪKITE SAUGŪS! Nenaudokite mašinos 
neperskaitę ir nesupratę naudotojo žinyno.

  KONTROLINIS PASIRUOŠIMO DARBUI 
SĄRAŠAS

  Patikrinkite akumuliatoriaus skysčio lygį. Jei 
reikia, papildykite.

  Mašinos su pasirenkamuoju automatiniu 
akumuliatoriaus papildymu vandeniu „Smart-
Fill“. Patikrinkite automatinio akumuliatoriaus 
papildymo vandeniu baką. Jei reikia, papildykite 
distiliuotu vandeniu.

  Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos lygį. Jei 
reikia, įkraukite.

  Patikrinkite, ar šepečiai nėra nusidėvėję 
arba pažeisti. Pašalinkite vielas ar virveles, 
įsipainiojusias ar apsivijusias aplink pagrindinius 
šveitimo šepečius.

  Patikrinkite šveitimo bloko uždangą, ar ji 
nepažeista ir ar jos padėtis ant šveitimo bloko 
tinkama.

  Išvalykite valytuvo vandens gaudyklę.

  Patikrinkite, ar švari ir neužsikimšusi valytuvo 
siurbimo žarna.

  Patikrinkite, ar valytuvai nepažeisti ir 
nenusidėvėję.

  Įsitikinkite, kad vandens surinkimo bakas 
ištuštintas ir išvalytas.

  Patikrinkite, ar nepažeistas ir ar nenusidėvėjęs 
vandens surinkimo bako dangčio tarpiklis.

  Išvalykite vandens surinkimo bako šiukšlių lovelį.

  Išvalykite plūdinio išjungiklio separatorių.

  ec-H2O šveitimas. Įsitikinkite, kad iš plovimo 
tirpalo bako išleistos ir išskalautos visos valymo 
ar konservavimo medžiagos.

  ec-H2O šveitimas. Įsitikinkite, kad plovimo tirpalo 
bakas yra pripildytas tik švaraus ir šalto vandens.

  Mašinos su pasirenkamąja SE („Severe 
Environment“) funkcija. Patikrinkite ploviklio lygį 
bake. Jei reikia, papildykite ploviklio.

  Patikrinkite, ar gerai veikia vairas.

  Patikrinkite garso signalą.

  Patikrinkite techninės priežiūros žurnalą ir 
įvertinkite priežiūros reikmes.

MAŠINOS NAUDOJIMAS
Valdymo pulto naudojimo instrukcijas žr. „VALDYMO 
PULTO NAUDOJIMAS“.

1. Pasukite raktinį jungiklį į padėtį „ON“ (įjungta).

2. Atsistokite abiem kojomis ant operatoriaus 
platformos, kad kulnai spaustų operatoriaus 
buvimo pedalą. Dešinė koja turi būti PAKELTA 
nuo žalio važiavimo pedalo.

3. „ec-H2O“ modeliai − įjungus rakteliu sistema 
„ec-H2O“ įsijungia automatiškai. Valdymo pulte 
pasirodys „ec-H2O“ indikatorius, rodantis, kad 
sistema aktyvinta.
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DĖMESIO! Kai šveičiama paprastai į tirpalo baką 
pripylus ploviklio, būtinai išjunkite sistemą „ec-
H2O“ paspausdami jos jungiklį. Jei ploviklis netyčia 
ima cirkuliuoti „ec-H2O“ sistema, ji nustoja veikti. 
Trikčiai pašalinti ištuštinkite baką, įpilkite švaraus 
vandens ir paleiskite sistemą „ec-H2O“, kol trikties 
kodas išnyks. Jei triktis kartojasi, įjunkite ir išjunkite 
rakteliu, kol ji pašalinama. Išsamesnės informacijos 
žr. „TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INDIKATORIAUS 
KODAI“.

„Pro-Panel“ „Pro-Membrane“

4. Paspauskite važiavimo pirmyn ir atgal jungiklį ta 
kryptimi, kuria norite važiuoti.

PASTABA. Jeigu važiavimo pirmyn / atgal jungiklio 
lemputės sparčiai mirksi, žiūrėkite, ar dešine 
koja nespaudžiate žalio važiavimo pedalo. Jeigu 
lemputės sparčiai mirksi, mašina nereaguos į 
važiavimo pirmyn / atgal jungiklio signalus.

PASTABA. Atleidus operatoriaus buvimo pedalą, 
reikia vėl paspausti važiavimo pirmyn / atgal jungiklį, 
kad būtų galima pasirinkti kryptį.

5. Norėdami aktyvinti šveitimo funkciją, paspauskite 
mygtuką „1-Step“. Šveitimo blokas ir valytuvas 
nusileis ant grindų.

„Pro-Panel“ „Pro-Membrane“

6. Abiejų pėdų kulnais tebespausdami operatoriaus 
buvimo pedalą, dešinę pėdą padėkite ant žalio 
važiavimo pedalo, kad pradėtumėte šveisti.

7. Nustatykite šveitimo greitį pasukdami greičio 
reguliatorių į norimą padėtį.

8. Norėdami sustabdyti šveitimą, kol mašina 
vis dar juda, paspauskite „1-Step“ mygtuką 
ir sustabdykite šveitimą. Valytuvas trumpam 
pasiliks nuleistas ant grindų likusiam vandeniui 
susemti, o tada vėl pakils.

9. Norėdami sustabdyti mašiną, pakelkite pėdą 
nuo žalio važiavimo pedalo ir pasukite raktelį į 
išjungimo padėtį.
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DVIGUBAS ŠVEITIMAS

Dvigubas šveitimas yra procesas, kurio metu labai 
nešvarus plotas valomas du ar daugiau kartų. 
Pirmojo valymo ciklo metu valytuvai laikomi pakelti, 
kad tirpalas galėtų įsigerti į grindis. Valydami labai 
nešvarias vietas, naudokite dvigubo šveitimo 
metodą.

Dvigubą šveitimą galima atlikti taikant „ec-H2O“ 
ŠVEITIMO SISTEMOS (pasirenkamoji) arba 
ĮPRASTINIO ŠVEITIMO metodus.

Atsukite dvigubo šveitimo ratuko rankenėlę, 
nuleiskite dvigubo šveitimo ratuką ir prisukite 
rankenėlę, kad valytuvas užsifi ksuotų pakeltoje 
padėtyje.

Mašinos su „Pro-Membrane“ valdymo pultu. 
Paspauskite mygtuką „1-Step“, o tada siurbiamojo 
ventiliatoriaus mygtuką. Siurbiamojo ventiliatoriaus 
lemputė užges ir po kelių sekundžių siurbiamasis 
ventiliatorius nustos veikti.

Mašinos su „Pro-Panel“. Paspauskite mygtuką 
„1-Step“, o tada siurbiamojo ventiliatoriaus mygtuką. 
Siurbiamojo ventiliatoriaus lemputė nebedegs ir 
siurbiamasis ventiliatorius nustos veikti.

Iššveiskite labai nešvarų plotą. 3–5 minutes palaukite, 
kad tirpalas įsigertų į grindis.

BŪKITE SAUGŪS! Nuožulniais ir slidžiais 
paviršiais su mašina judėkite iš lėto.

Prieš šveisdami grindis antrą kartą, atsukite dvigubo 
šveitimo ratuko rankenėlę, pakelkite dvigubo 
šveitimo ratuką ir prisukite rankenėlę, kad dvigubo 
šveitimo ratukas užsifi ksuotų pakeltoje padėtyje. 
Norėdami išjungti siurbiamąjį ventiliatorių paspauskite 
siurbiamojo ventiliatoriaus mygtuką. Mygtuko 
lemputė įsižiebs. Tada antrą kartą peršveiskite grindis 
surinkdami plovimo tirpalą.

ĮSPĖJIMAS. Degios medžiagos arba 
reaktyvieji metalai gali sukelti sprogimą 
arba gaisrą. Negalima jų valyti.

PASTABA. Jei reikia, sumažinkite tirpalo srautą, kai 
šveičiate grindis antrą kartą.

PASTABA. Dvigubas šveitimas nerekomenduojamas 
vietose, kur valymo tirpalas pratekėtų po lentynomis 
arba pažeistų produktus.
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AVARINIO IŠJUNGIMO MYGTUKAS

Avariniu atveju nuspauskite avarinio išjungimo 
mygtuką. Šiuo raudonu mygtuku išjungiamas 
mašinos maitinimas. Norėdami vėl įjungti maitinimą, 
pasukite mygtuką pagal laikrodžio rodyklę ir išjunkite 
bei įjunkite mašiną rakteliu.

NAUDOJANTIS MAŠINA

ĮSPĖJIMAS. Degios medžiagos arba 
reaktyvieji metalai gali sukelti sprogimą 
arba gaisrą. Negalima jų valyti

1. Gretimi šveitimo ruožai turi persikloti 5 cm 
(2 colius).

2. Stenkitės, kad mašina nuolat judėtų, kad 
nesugadintumėte grindų dangos.

3. Jei valytuvo mentės palieka dryžius, nuvalykite 
jas šluoste.

4. Neatsitrenkite mašina į stulpus arba sienas.

5. Kad nepažeistumėte valytuvo, važiuodami iš 
vienos darbo vietos į kitą pasirūpinkite, kad 
valytuvas būtų ties viduriu po mašina.

BŪKITE SAUGŪS! Naudodami mašiną ir 
važiuodami pro durų angas, po žemomis lubomis 
ir nusvirusiais objektais visuomet saugokite 
galvą. Pro durų angas ir siauras vietas važiuokite 
lėtai, ypač naudodami dviejų diskų modelį, nes 
valytuvai yra platesni už mašinos korpusą.

6. Nesisukiokite mašina ant nuokalnių ir rampų.

7. Ištuštindami ir pildydami mašiną, būtinai 
užpildykite pasirinktinį „Severe Environment“ 
baką plovikliu.

BŪKITE SAUGŪS! Naudodamiesi mašina 
nešveiskite didesnėse nei 9 % nuokalnėse arba 
netransportuokite nuokalnėse, viršijančiose 9 %.

8. Jei labai putoja, į vandens surinkimo baką įpilkite 
rekomenduojamo putų kontrolės tirpalo.

DĖMESIO! Susikaupus putų neveiks plūdinio 
išjungiklio separatorius ir bus pažeistas siurblio 
variklis.

9. Valydami labai nešvarias vietas, naudokite 
dvigubo šveitimo metodą. Iš pradžių nuvalykite 
vietą, kai valytuvas pakeltas, palikite tirpalą 
3−5 minutėms, tada nuvalykite antrą kartą, bet 
jau su nuleistu valytuvu.

10. Kai paliekate mašiną be priežiūros, pastatykite 
ją ant lygaus paviršiaus, išjunkite ir ištraukite 
raktelį.

11. Nedirbkite mašina vietose, kur aplinkos 
temperatūra yra aukštesnė kaip 43 °C (110 °F) 
arba žemesnė kaip 2 °C (36 °F).
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JUNGTUVŲ SKYDELIS

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

Šioje mašinoje įrengti iš naujo nustatomi jungtuvai, 
kurių paskirtis yra apsaugoti mašiną nuo perkrovos. 
Suveikus jungtuvui, atjunkite akumuliatoriaus laido 
jungtį ir nustatykite jungtuvą iš naujo, paspausdami 
nustatymo iš naujo mygtuką (po to, kai jungtuvas 
atvėsta). Vėl prijunkite akumuliatoriaus laido jungtį. 
Jei jungtuvo nepavyksta nustatyti iš naujo arba 
jis vėl suveikia, kreipkitės į techninės priežiūros 
specialistus.

Atidarykite prieigos dureles, kad prieitumėte prie 
jungtuvų skydelio.

Jungtuvas Vardinė 
apkrova

Apsaugota grandinė

CB1 4 A Raktinis jungiklis
CB2 10 A „ec-H2O“, automatinis 

akumuliatoriaus 
papildymas vandeniu

CB3 70 A Važiavimo sistemos 
valdiklis

BŪKITE SAUGŪS! Atliekant mašinos techninę 
priežiūrą, visus remonto darbus turi atlikti 
parengti darbuotojai.

TRUKMĖS SKAITIKLIS

Trukmės skaitiklis registruoja, kiek valandų veikė 
mašina. Trukmės skaitiklį naudokite konkrečioms 
techninės priežiūros procedūroms ir techninės 
priežiūros istorijai registruoti.
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SKYSČIŲ IŠLEIDIMAS IŠ BAKŲ

SKYSČIŲ IŠLEIDIMAS IŠ VANDENS SURINKIMO 
BAKO

Po kiekvieno naudojimo vandens surinkimo baką 
ištuštinkite ir išplaukite.

1. Nuvežkite mašiną į išleidimo vietą.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

2. Nukabinkite vandens surinkimo bako žarną nuo 
kablio, laikykite žarnos antgalį prie nuotako, 
atkimškite žarnos dangtelį ir ištuštinkite vandens 
surinkimo baką.

PASTABA. Jei skysčiui iš mašinos išleisti naudojate 
kibirą, tuo pačiu kibiru nepildykite plovimo tirpalo 
bako.

3. Išimkite ir išvalykite plūdinio išjungiklio 
separatorių.

4. Išimkite šiukšlių lovelį ir ištuštinkite jį.

Išskalaukite vandens surinkimo baką švariu vandeniu 
ir sausai iššluostykite, kad neliktų nešvarumų.

BŪKITE SAUGŪS! Prižiūrėdami mašiną 
neplaukite jos sroviniu purkštuvu ar žarna. Galite 
sugadinti elektros įrangą. Naudokite drėgną 
šluostę.
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TIRPALO BAKO IŠTUŠTINIMAS

Kasdien ištuštinkite tirpalo baką.

1. Nuvežkite mašiną į išleidimo vietą.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

2. Norėdami išleisti tirpalo bake likusį vandenį, 
ištraukite tirpalo žarną iš tirpalo bako. 

3. Išskalaukite tirpalo baką švariu vandeniu. 
Išskalavę / ištuštinę baką, patikimai užfi ksuokite 
tirpalo žarną prie tirpalo bako.

4. Kas 50 darbo val. išimkite tirpalo bako fi ltrą ir 
išvalykite tinklelį. Prieš išimdami fi ltrą ištuštinkite 
tirpalo baką.

PAPILDOMAS KREPŠELIS (PRIEDAS)

Papildomas krepšelis montuojamas mašinos priekyje 
ir skirtas valymo priemonėms susidėti.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

Norėdami sumontuoti vežimėlį pakelkite krepšelio 
rankeną ir paspauskite krepšelį, kad šis užsifi ksuotų. 
Atleiskite rankeną. Prieš naudodamiesi patikrinkite, ar 
krepšelis gerai prisitvirtino prie mašinos.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

Norėdami krepšelį išmontuoti, į viršų pakelkite 
rankeną ir traukite krepšelį nuo mašinos. Padėkite 
krepšelį saugioje vietoje, ant lygaus paviršiaus.
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TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
INDIKATORIAUS KODAI

Mašinai ar akumuliatoriaus įkrovikliui aptikus triktį, 
pradeda mirksėti techninės priežiūros indikatorius. 
Pateikiamas trikties kodas, padedantis nustatyti 
problemą (žr. toliau).

Flashing service
indicator

Flashing LED
fault code

Pro-Membrane Control Panel (LED) Pro-Panel Controls (LCD)

Fault codexxxxxx

Flashing service indicator
Press service indicator to
access fault code screen

Fault code screen

Yellow machine fault icon

Šviesos diodų 
rodomas 
trikties kodas
☼ – mirksi

Ekrane 
rodomas 
trikties 
kodas

Priežastis Sprendimas

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 0xFFF0 Aktyvintas avarinio išjungimo mygtukas Atleiskite avarinio sustabdymo mygtuką ir 
paleiskite mašiną iš naujo. Jei triktis išlieka, 
kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

● ● ● ☼ ● 0x0201 Atidarytos pavaros įspėjimas Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

● ● ● ☼ ☼ 0x0101 Atdaro šveitimo variklio įspėjimas Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

● ● ☼ ● ● 0x0501 Atdaro siurblio variklio įspėjimas Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

● ● ☼ ● ☼ 0x0601 Atdaro ploviklio siurblio įspėjimas Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

● ● ☼ ☼ ● 0x0910 Suveikusio važiavimo sistemos 
jungtuvo triktis

Atjunkite akumuliatorių ir nustatykite jungtuvą 
iš naujo. Jei problema išlieka, kreipkitės į 
techninės priežiūros tarnybą.

● ● ☼ ☼ ☼ 0x0901 Atdaro važiavimo variklio triktis Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

● ☼ ● ● ☼ 0x0301 Atdaros tirpalo sklendės įspėjimas Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

● ☼ ● ☼ ☼ 0x0303 Tirpalo vožtuvo viršsrovis Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

● ☼ ☼ ☼ ● 0xFF20 Ryšio su šveitimo valdiklio CAN triktis Išjunkite ir vėl įjunkite mašiną. Jei triktis 
išlieka, kreipkitės į techninės priežiūros 
tarnybą.

0x0B04 Akumuliatoriaus papildymo vandeniu 
CAN triktis

☼ ● ● ● ☼ 0x0900 Važiavimo sistemos „I-Drive“ bendroji 
triktis

Išjunkite ir vėl įjunkite mašiną. Jei triktis 
išlieka, kreipkitės į techninės priežiūros 
tarnybą.0x0903 Dingo važiavimo sistemos ryšys

0x0904 Reikia važiavimo sistemos galios ciklo
0x0905 Važiavimo sistemos srovės apribojimo 

triktis
0x0920 - 
0x0943

Važiavimo sistemos triktys

0x0914 Varomų solenoidinių stabdžių įspėjimas Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

☼ ● ● ☼ ● 0x0906 Važiavimo variklio žemo trumpojo 
jungimo triktis

Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

0x0907 Važiavimo variklio aukšto trumpojo 
jungimo triktis
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Šviesos diodų 
rodomas 
trikties kodas
☼ – mirksi

Ekrane 
rodomas 
trikties 
kodas

Priežastis Sprendimas

☼ ● ● ☼ ☼ 0x0103 Šveitimo variklio viršsrovis Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.
0x0104 Šveitimo variklio viršsrovis Nr. 1
0x0105 Šveitimo variklio viršsrovis Nr. 2

☼ ● ☼ ● ☼ 0x0902 Didelio akseleravimo triktis Atleiskite žalią važiavimo pedalą arba 
pašalinkite jį spaudžiantį daiktą. Išjunkite 
ir vėl įjunkite mašiną. Jei triktis išlieka, 
kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

☼ ● ☼ ☼ ● 0x0107 Šveitimo variklio FET triktis Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.
0x0207 Vykdiklio variklio FET triktis
0x0307 Vožtuvo FET triktis
0x0507 Siurblio variklio FET triktis
0x0607 Ploviklio siurblio FET triktis
0x0617 Akumuliatoriaus papildymo vandeniu 

siurblio FET triktis
☼ ● ☼ ☼ ☼ 0x0503 Siurblio viršsrovio triktis Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

0x0504 Siurblio viršsrovio triktis Nr. 1
0x0505 Siurblio viršsrovio triktis Nr. 2

☼ ☼ ● ● ● 0x0506 Siurblio trumpojo jungimo apkrovos 
triktis

Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

☼ ☼ ● ● ☼ 0x0603 Ploviklio siurblio viršsrovio triktis Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.
0x0604 Ploviklio siurblio viršsrovio triktis Nr. 2
0x0605 Ploviklio siurblio viršsrovio triktis Nr. 1

☼ ☼ ● ☼ ● 0x0606 Ploviklio siurblio trumpojo jungimo 
apkrovos triktis

Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

☼ ☼ ● ☼ ☼ 0x0926 Per aukštos važiavimo sistemos 
temperatūros įspėjimas

Leiskite važiavimo varikliui atvėsti. Išjunkite 
ir vėl įjunkite mašiną. Jei triktis išlieka, 
kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

☼ ☼ ☼ ● ☼ 0x0106 Šveitimo variklio trumpojo jungimo 
triktis

Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

☼ ☼ ☼ ☼ ● 0x0102 Įtampos / maitinimo nutrūkimas Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

PASTABA. Dėl visų kitų trikčių kodų kreipkitės į 
„Tennant“ techninės priežiūros atstovą.
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VIDINIO AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIO 
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INDIKATORIAUS KODAI

Šviesos diodų 
rodomas 
trikties kodas
☼ – mirksi

Ekrane 
rodomas 
trikties 
kodas

Priežastis Sprendimas

☼ ☼ ☼ ● ● 0xF100 Įkroviklio klaidos būsena. Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.
0xF104 Akumuliatoriai tinkamai neįsikrauna. Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

● ☼ ☼ ● ● 0xF101 Įkroviklis neprijungtas prie 
akumuliatorių.

Patikrinkite kabelių jungtis. Jei trikties 
kodas teberodomas, kreipkitės į techninės 
priežiūros tarnybą.

● ☼ ● ● ● 0xF102 Įkroviklis perkaito. Leiskite įkrovikliui atvėsti. Nuvažiuokite 
į gerai vėdinamą vietą. Jei triktis išlieka, 
kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

● ☼ ☼ ☼ ● 0xF103 Įkroviklio ryšio triktis. Išjunkite ir vėl įjunkite mašiną. Jei trikties 
kodas teberodomas, kreipkitės į techninės 
priežiūros tarnybą.
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SISTEMOS „ec-H2O“ (PASIRENKAMOSIOS) 
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INDIKATORIAUS 
KODAI

Flashing LED
fault code

Pro-Membrane Control Panel (LED) Pro-Panel Controls (LCD)

Fault code

Flashing service indicator
Press icon to access
fault code screen

Fault code screen

Red or Yellow machine
fault icon

Solid or blinking Red
ec-H2O indicator

Flashing
service indicators

Šviesos diodų 
rodomas trikties 
kodas
☼ – mirksi

Ekrane 
rodomas 
trikties 
kodas

Priežastis Sprendimas

● ☼ ☼ ☼ ● 0x0704 „ec-H2O“ CAN triktis Išjunkite ir vėl įjunkite mašiną. Jei triktis 
išlieka, kreipkitės į techninės priežiūros 
tarnybą.

● ☼ ● ☼ ● 0x0711 Atdaro „ec-H2O“ siurblio įspėjimas Išjunkite ir vėl įjunkite mašiną. Jei triktis 
išlieka, kreipkitės į techninės priežiūros 
tarnybą.

● ☼ ☼ ☼ ☼ 0x0713 „ec-H2O“ siurblio viršsrovis Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

☼ ● ● ● ● 0x0717 „ec-H2O“ siurblio FET triktis Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

☼ ● ☼ ● ● 0x0703 Suveikė „ec-H2O“ jungtuvas Nustatykite jungtuvą iš naujo. Jeigu 
suveikia vėl, kreipkitės į techninės 
priežiūros tarnybą.

0x0700 „ec-H2O“ elektros sistemos triktys Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.
0x0712
0x0716
0x0720
0x0727
0x072A

0x0741
0x0746
0x0747
0x0702 „ec-H2O“ vandens ir vandentiekio 

triktys
Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.

0x0708*
0x0721
0x0723
0x0726
0x0728
0x0781 Ploviklio bakas tuščias Pripildykite ploviklio baką.

„ec-H2O“ 
indikatorius mirksi 
mėlyna / raudona 
spalva

0x0707 Vandens kondicionavimo kasetė baigė 
galioti

Pakeiskite vandens kondicionavimo 
kasetę.

*Patikrinkite, ar į tirpalo baką įpilta ploviklio. Jei 
sistema „ec-H2O“ kurį laiką veikė su plovikliu, 

ištuštinkite tirpalo baką, įpilkite švaraus vandens ir 
paleiskite sistemą „ec-H2O“, kol trikties kodas išnyks.
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TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TVARKARAŠTIS
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Toliau pateiktoje lentelėje nurodomas už kiekvieną 
procedūrą atsakingas asmuo.

O – operatorius
PS – parengti specialistai

Periodiškumas Atsakingas 
asmuo

Nuoroda Aprašas Procedūra Tepalas ar 
skystis

Kasdien O 1 Padas (-ai) Patikrinkite, apverskite arba 
pakeiskite

O 1 Šepetys (-čiai) Patikrinkite, išvalykite
O 6 Valytuvas Išvalykite, patikrinkite, 

ar nepažeista ir ar 
nenusidėvėjo

O 8 Šveitimo bloko uždanga Patikrinkite, ar nepažeista ir 
ar nesusidėvėjo

O 2 Vandens surinkimo bakas Ištuštinkite, išskalaukite, 
nuvalykite plūdinio 
išjungiklio separatorių ir 
šiukšlių lovelį

O 3 Plovimo tirpalo bakas Ištuštinkite, išskalaukite
O 4 „Severe Environment“ 

bakas (pasirenkamasis)
Patikrinkite, papildykite KPP

O 5 Automatinio akumuliatoriaus 
papildymo vandeniu bakas 
(pasirenkamasis)

Patikrinkite, papildykite DV

O 7 Akumuliatoriai Prireikus įkraukite
Kas savaitę O 7 Akumuliatoriaus elementai Patikrinkite elektrolito lygį DV

O 7 Akumuliatorių skyrius Patikrinkite skysčio lygį
O 6 Valytuvo mazgo gaudyklės 

bakas (dviejų diskų modelis)
Patikrinkite. Išvalykite

50 valandų O 2 Vandens surinkimo bako 
sandariklis

Patikrinkite nusidėvėjimą

O 9 Tirpalo bako fi ltras Išimkite ir išvalykite
100 valandų O 7 Akumuliatoriaus papildymo 

vandeniu sistema 
(pasirenkamoji)

Patikrinkite, ar 
žarnos nepažeistos ir 
nenusidėvėjusios

200 valandų O 7 Akumuliatorius, kontaktai ir 
laidai

Patikrinkite ir išvalykite

PS 13 Vairo grandinė Sutepkite, patikrinkite 
įtempimą ir ar nepažeista ir 
nenusidėvėjo

PT

PS 14 Vairavimo lynas Patikrinkite įtempimą. 
Patikrinkite, ar nepažeista ir 
ar nenusidėvėjo

750 valandų PS 10 Siurblio variklis Pakeiskite anglinius 
šepetėlius

1 250 valandų PS 11 Varymo variklis Pakeiskite anglinius 
šepetėlius

PS 12 Šepečio variklis (-iai) Pakeiskite anglinius 
šepetėlius

TEPALAS / SKYSTIS

DV – distiliuotas vanduo
KPP – komerciškai patvirtintas ploviklis
PT – SAE 90 klampos laipsnio pavarų tepalas
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 MAŠINOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Siekdami palaikyti gerą mašinos darbinę būklę, 
tiesiog laikykitės šių mašinos techninės priežiūros 
procedūrų.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

BŪKITE SAUGŪS! Atlikdami mašinos techninę 
priežiūrą naudokite reikiamas asmenines 
apsaugines priemones. Visus remonto darbus 
turi atlikti parengti darbuotojai.

GELTONI SĄLYČIO TAŠKAI

Ši mašina turi lengvai surandamus geltonus sąlyčio 
taškus, kad galėtumėte lengvai atlikti techninę dalių 
priežiūrą. Norint atlikti šias techninės priežiūros 
operacijas, nereikalingi jokie įrankiai.

PO KASDIENIO NAUDOJIMO

1. Apverskite padą arba pakeiskite, jei susidėvėjo. 
Žr. „ŠEPEČIŲ IR PADŲ KEITIMAS“.

2. Pakeiskite šepečius, kai jie ima valyti 
neefektyviai. Žr. „ŠEPEČIŲ IR PADŲ KEITIMAS“.

3. Švariai nušluostykite valytuvo mentes. 
Patikrinkite, ar mentės nenusidėvėjo ir ar 
nepažeistos. Nusidėvėjusias mentes apsukite. Žr. 
„VALYTUVO MENČIŲ KEITIMAS“.

4. Nuvalykite šveitimo bloko uždangą. Patikrinkite, 
ar nepažeista ir ar nenusidėvėjo. Jeigu 
nusidėvėjusi arba pažeista, pakeiskite.

5. Vandens surinkimo baką ištuštinkite, 
praskalaukite ir išplaukite. Žr. „BAKŲ 
IŠTUŠTINIMAS“
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BŪKITE SAUGŪS! Prižiūrėdami mašiną 
neplaukite jos sroviniu purkštuvu ar žarna. Galite 
sugadinti elektros įrangą. Naudokite drėgną 
šluostę.

6. Išimkite šiukšlių lovelį ir ištuštinkite jį.

7. Išimkite ir išvalykite plūdinio išjungiklio 
separatorių.

8. Ištuštinkite ir išskalaukite tirpalo baką.

9. Pasirenkamasis „Severe Environment“ − 
papildykite baką „Severe Environment“ 
rekomenduojamu maksimalios koncentracijos 
plovikliu. Užsukite atgal dangtelį.

10. Pasirenkamoji automatinio akumuliatoriaus 
papildymo vandeniu sistema – papildykite baką 
distiliuotu vandeniu. Užsukite atgal dangtelį.

PASTABA. Pildydami automatinio akumuliatoriaus 
papildymo vandeniu baką patikrinkite, ar 
akumuliatorių skyriuje nėra skysčio. Išpilkite 
visą skystį iš akumuliatorių skyriaus. Žr. 
„AKUMULIATORIŲ SKYRIAUS IŠLEIDIMO 
SKLENDĖ“.



49T350 9016461 (3-2023)

 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA  
11. Įkraukite akumuliatorius. Žr. „AKUMULIATORIAI“.

DĖMESIO! Kai prijungtas įkroviklis, neatjunkite 
akumuliatoriaus laidų, nes galite sugadinti 
spausdintinę plokštę.

12. Nuvalykite išorinį mašinos paviršių universaliu 
valikliu ir drėgna šluoste.

PO SAVAITĖS NAUDOJIMO

1. Patikrinkite elektrolito lygį visuose 
akumuliatoriuose. Žr. „AKUMULIATORIAI“.

PASTABA. Jeigu jūsų mašinoje yra automatinio 
arba rankinio akumuliatoriaus papildymo vandeniu 
sistema, žr. „AKUMULIATORIAI“.

2. Patikrinkite, ar akumuliatorių skyriuje nėra 
skysčio. Žr. „AKUMULIATORIŲ SKYRIAUS 
IŠLEIDIMO SKLENDĖ“.

3. Tik mašinoms su 600 mm (24 col.) šveitimo 
blokais. Nuimkite gaudyklės dangtį nuo valytuvo 
mazgo ir išvalykite baką.



50 T350 9016461 (3-2023)

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

KAS 50 NAUDOJIMO VALANDŲ

1. Patikrinkite ir nuvalykite vandens surinkimo bako 
dangčio sandariklį. Jei sandariklis pažeistas, 
pakeiskite jį.

.

2. Ištuštinkite tirpalo baką. Išimkite tirpalo bako fi ltrą 
ir nuvalykite tinklelį. Kad nuimtumėte, pasukite 
fi ltro taurelę prieš laikrodžio rodyklę.

KAS 100 NAUDOJIMO VALANDŲ

Jei mašinoje įmontuota pasirenkamoji 
akumuliatoriaus papildymo vandeniu sistema, 
patikrinkite, ar nėra nuotėkio, atsipalaidavusių 
jungčių, ar nepažeistos ir nenusidėvėjusios žarnos. 
Jei sistema pažeista, pakeiskite.

BŪKITE SAUGŪS! Atlikdami techninę 
akumuliatoriaus priežiūrą, naudokite reikiamas 
asmenines apsaugines priemones. Venkite 
sąlyčio su akumuliatoriaus rūgštimi.

KAS 200 NAUDOJIMO VALANDŲ

1. Patikrinkite, ar neatsilaisvino akumuliatoriai 
ir nuvalykite akumuliatorių paviršių, įskaitant 
kontaktus ir kabelių gnybtus, kad apsaugotumėte 
nuo korozijos. Žr. „AKUMULIATORIAI“.

2. Patikrinkite, ar vairo grandinė nepažeista ir 
nenusidėvėjusi.

BŪKITE SAUGŪS! Atliekant mašinos techninę 
priežiūrą, visus remonto darbus turi atlikti 
parengti darbuotojai.

3. Patikrinkite, ar vairavimo lynas nepažeistas ir 
nenusidėvėjęs. Įtempimo matuokliu patikrinkite 
vairavimo lyno įtempimą.

BŪKITE SAUGŪS! Atliekant mašinos techninę 
priežiūrą, visus remonto darbus turi atlikti 
parengti darbuotojai.

ELEKTRINIAI VARIKLIAI

Pakeiskite variklio anglinius šepetėlius, kaip 
nurodyta. Kreipkitės į parengtus darbuotojus, kad 
pakeistų anglinius šepetėlius.

Anglinių šepetėlių keitimas Valandos
Siurblio variklis 750
Varymo variklis 1 250
Šepečio variklis (-iai) 1 250
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  AKUMULIATORIAI

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

Akumuliatorių eksploatacijos trukmė priklauso nuo 
tinkamos techninės priežiūros. Kaip maksimaliai 
panaudoti akumuliatorius:

• Neįkraukite akumuliatorių dažniau nei kartą 
per dieną. Įkraukite mašinai paveikus bent 
15 minučių.

• Ilgam nepalikite iš dalies iškrautų akumuliatorių.

• Akumuliatorius reikia įkrauti tik gerai vėdinamoje 
vietoje, kad nesikauptų dujos.

• Prieš vėl naudodami mašiną, leiskite įkrovikliui iki 
galo įkrauti akumuliatorius.

• Kas savaitę tikrinkite skystojo elektrolito 
akumuliatorių elektrolito lygį ir palaikykite jį 
tinkamą.

Jūsų mašinoje įrengti „Tennant“ tiekiami skystojo 
elektrolito švino-rūgšties arba techninės 
priežiūros nereikalaujantys (užsandarintieji AGM) 
akumuliatoriai.

BŪKITE SAUGŪS! Atlikdami techninę mašinos 
priežiūrą, laikykite visus metalinius daiktus 
toliau nuo akumuliatoriaus. Venkite sąlyčio su 
akumuliatoriaus rūgštimi.

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS NEREIKALAUJANTYS 
AKUMULIATORIAI

Techninės priežiūros nereikalaujančių (užsandarintųjų 
AGM) akumuliatorių vandeniu papildyti nereikia. 
Vis dėlto juos reikia valyti ir vykdyti kitus įprastus 
priežiūros veiksmus.

SKYSTOJO ELEKTROLITO ŠVINO-RŪGŠTIES 
AKUMULIATORIAI

Skystojo elektrolito švino-rūgšties akumuliatorių reikia 
reguliariai papildyti vandeniu, kaip aprašyta toliau. 
Kiekvieną savaitę tikrinkite akumuliatoriaus elektrolito 
lygį.

PASTABA. Jeigu jūsų mašinoje yra automatinio 
arba rankinio akumuliatoriaus papildymo vandeniu 
sistema, žr. skyriaus „AKUMULIATORIAUS 
PAPILDYMO VANDENIU SISTEMA“ instrukcijas.

Elektrolito lygis turi būti šiek tiek virš akumuliatoriaus 
plokštės, kaip parodyta (prieš įkraunant). Jei skysčio 
trūksta, įpilkite distiliuoto vandens. NEPERPILDYTI. 
Įkraunant elektrolitas plėsis ir gali pradėti tekėti 
per viršų. Įkrovus, distiliuoto vandens galima įpilti 
iki maždaug 3 mm (0,12 col.) žemiau stebėjimo 
vamzdelių.

Before Charging After Charging

JUNGČIŲ TIKRINIMAS IR VALYMAS

Kas 200 naudojimo valandų tikrinkite, ar 
neatsilaisvino akumuliatorių jungtys, ir nuvalykite 
akumuliatorių paviršių, įskaitant kontaktus ir laidų 
gnybtus. Naudokite valymo šepetėlį ir didelės 
koncentracijos sodos bei vandens mišinį. Valydami 
nenuimkite akumuliatoriaus dangtelių.
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AKUMULIATORIŲ ĮKROVIMAS

Šiame žinyne pateiktos instrukcijos dėl įkrovimo yra 
skirtos naudojant su mašina pateiktą akumuliatoriaus 
įkroviklį. Draudžiama naudoti kitus akumuliatorių 
įkroviklius, kurių netiekia ir nepatvirtino „Tennant“.

Jei jūsų mašinoje yra išorinis akumuliatoriaus 
įkroviklis, naudojimo instrukcijų ieškokite įkroviklio 
savininko žinyne. Jei mašina pateikta be 
įkroviklio, kreipkitės į pardavėją arba „Tennant“ dėl 
rekomendacijų, kokį įkroviklį naudoti.

BŪKITE SAUGŪS! Nenaudokite nesuderinamų 
akumuliatoriaus įkroviklių, nes taip galima 
pažeisti akumuliatorių ir sukelti gaisrą.

SVARBI PASTABA. Akumuliatorių įkroviklis yra 
nustatytas su mašina pateikto tipo akumuliatoriams 
įkrauti. Jei nuspręsite naudoti kito tipo ar talpos 
akumuliatorių (t. y. skystojo elektrolito švino-rūgšties, 
nereikalaujantį techninės priežiūros, užsandarintąjį, 
AGM ir pan.), turėsite pakeisti įkroviklio įkrovimo 
profi lį, kad būtų išvengta akumuliatoriaus 
pažeidimo. Žr. „AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIO 
NUOSTATOS“.

1. Pastatykite mašiną gerai vėdinamoje vietoje.

ĮSPĖJIMAS. Akumuliatoriai išskiria 
vandenilio dujas. Gali kilti sprogimas ar 
gaisras. Įkraudami saugokitės kibirkščių ir 
atviros liepsnos.

2. Pastatykite mašiną ant lygaus ir sauso 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš pradėdami akumuliatorių 
techninę priežiūrą, sustokite ant lygaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

3. Jei mašinoje yra skystojo elektrolito švino-
rūgšties akumuliatorius, prieš įkraudami kas 
savaitę tikrinkite elektrolito lygį. Jeigu yra 
automatinio arba rankinio akumuliatoriaus 
papildymo vandeniu sistema, patikrinkite, ar 
nereikia papildyti automatinio akumuliatoriaus 
papildymo vandeniu bako. Jei skysčio trūksta, 
įpilkite distiliuoto vandens.

4. Kai naudojamas modelis su vidiniu įkrovikliu, 
atkabinkite įkroviklio maitinimo kabelį nuo laikymo 
kablių ir prijunkite jį prie tinkamai įžeminto 
sieninio lizdo.

BŪKITE SAUGŪS! Kai įkraunate akumuliatorius 
aukštesnėje kaip 27 °C (80 °F) temperatūroje, 
atidarykite vandens surinkimo baką.

Kai naudojamas modelis su išoriniu įkrovikliu, 
pirmiausia prijunkite įkroviklio nuolatinės 
srovės laidą prie mašinos akumuliatoriaus 
įkroviklio lizdo, tuomet prijunkite kintamosios 
srovės maitinimo laidą prie tinkamai įžeminto 
sieninio lizdo. Naudojimo instrukcijas žr. išorinio 
akumuliatoriaus įkroviklio naudotojo žinyne. 
Įkraudami išoriniu įkrovikliu neuždarykite vandens 
surinkimo bako durelių, kad neprivertumėte 
įkroviklio kabelių.

BŪKITE SAUGŪS! Kol įkroviklis veikia, 
nebandykite atjungti išorinio įkroviklio nuolatinės 
srovės laido nuo mašinos lizdo. Gali pradėti 
kibirkščiuoti. Jei įkrovimą norite nutraukti 
kraunant, pirmiausia atjunkite kintamosios 
srovės laidą.

5. Įkroviklis automatiškai pradės įkrauti ir išsijungs 
akumuliatoriui visiškai įsikrovus. Ilgiausias 
įkrovimo ciklas gali užtrukti iki 6–12 valandų, 
atsižvelgiant į akumuliatoriaus tipą.

Vidinis akumuliatoriaus įkroviklis. Per įkrovimo 
ciklą akumuliatoriaus įkrovos indikatorių lemputės 
mirksi bangomis. Jei visos penkios lemputės 
sumirksi po du kartus, įkrovimo ciklas baigtas.

Pro-panelPro-membrane

DĖMESIO! Kai prijungtas įkroviklis, neatjunkite 
akumuliatoriaus laidų, nes galite sugadinti 
spausdintinę plokštę.
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6. Įkrovę akumuliatorius, atjunkite maitinimo laidą ir 

užvyniokite jį ant laikymo kablių.

Kai naudojamas modelis su išoriniu įkrovikliu, 
visuomet pirmiausia atjunkite kintamosios srovės 
maitinimo laidą ir tik tuomet atjunkite įkroviklį nuo 
mašinos.

AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIO NUOSTATOS

Akumuliatorių įkroviklis yra nustatytas su mašina 
pateikto tipo akumuliatoriams įkrauti. Jei nuspręsite 
naudoti kito tipo ar talpos akumuliatorių, turėsite 
pakeisti įkroviklio įkrovimo profi lį, kad būtų išvengta 
akumuliatoriaus pažeidimo.

Pagal akumuliatoriaus tipą reikia perprogramuoti 
mašinos akumuliatoriaus įkrovos indikatorių (AĮI), kad 
akumuliatorius nebūtų pažeistas ir veiktų ilgai.

PASTABA. Kai mašina tiekiama su akumuliatoriumi, 
akumuliatoriaus įkrovos indikatorius ir vidinis įkroviklis 
yra užprogramuoti GEL tipo akumuliatoriams. Jeigu 
norite naudoti kitokio tipo akumuliatorius, nuostatas 
reikia pakeisti, kaip aprašyta toliau.

PASTABA. Mašinose, kurios tiekiamos be 
akumuliatorių, bet su išoriniu įkrovikliu, išorinis 
įkroviklis gamykloje nustatytas skystojo 
elektrolito švino-rūgšties akumuliatoriams. 
Mašinos akumuliatoriaus įkrovos indikatorius 
yra užprogramuotas GEL tipo akumuliatoriams. 
Akumuliatoriaus įkrovos indikatorių reikia 
perprogramuoti pagal įkroviklio nuostatas (žr. 
tolesnį skyrių „IŠORINIS AKUMULIATORIAUS 
ĮKROVIKLIS“).

MODELIAI SU „IRIS“. Modeliuose, kuriuos yra 
galimybė perduoti akumuliatoriaus įkrovimo 
duomenis per „IRIS“, „Tennant“ rekomenduoja 
naudoti tokio paties tipo akumuliatorius. Jeigu 
pageidaujama naudoti kitokių ampervalandžių 
parametrų arba kito tipo akumuliatorių, kreipkitės į 
„Tennant“ aptarnavimo skyrių.

IŠORINIS AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIS

1. Kaip pakeisti išorinio akumuliatoriaus įkroviklio 
nuostatas, žr. išorinio įkroviklio naudotojo žinyną.

2. Kaip perprogramuoti mašinos akumuliatoriaus 
įkrovos indikatorių (AĮI):

Modelis su „Pro-Membrane“. Būtina techninės 
priežiūros programinė įranga, kreipkitės į techninės 
priežiūros tarnybą.

Modelis su „Pro-Panel“. Žr. skyriaus 
„PRIŽIŪRĖTOJAS“ poskyrį „VIDINIO 
AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIO NUOSTATŲ 
KEITIMAS“.

VIDINIS AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIS

Modelis su „Pro-Membrane“. Norint pakeisti vidinio 
akumuliatoriaus įkroviklio nuostatas būtina techninės 
priežiūros programinė įranga, kreipkitės į techninės 
priežiūros tarnybą. Įkroviklio profi lį galima pakeisti ir 
rankiniu būdu. Jeigu modelis yra su „Pro-Membrane“, 
žr. „VIDINIO AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIO 
NUOSTATŲ KEITIMAS“. Kai pakeičiamas 
akumuliatoriaus įkroviklio profi lis, akumuliatoriaus 
įkrovos indikatorius automatiškai persiprogramuos, 
kad atitiktų akumuliatoriaus tipą.

Modelis su „Pro-Panel“. Kaip pakeisti vidinio 
akumuliatoriaus įkroviklio nuostatas, žr. 
skyriaus „PRIŽIŪRĖTOJAS“ poskyrį „VIDINIO 
AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIO NUOSTATŲ 
KEITIMAS“. Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius 
automatiškai persiprogramuos, kad atitiktų pasirinktą 
akumuliatorių.

VIDINIO AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIO 
NUOSTATŲ KEITIMAS (modelis su „Pro-
Membrane“)
Norėdami rankiniu būdu pakeisti kitokio tipo vidinio 
akumuliatoriaus įkroviklio nuostatas, atidžiai 
laikykitės toliau pateiktų instrukcijų:

PASTABA. Rankinis metodas taikomas tik tada, 
kai techninės priežiūros tarnyba negali pakeisti 
nuostatos naudodama techninės priežiūros 
programinę įrangą.

1. Atjunkite akumuliatoriaus kabelio jungtį nuo 
mašinos.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš pradėdami mašinos 
techninę priežiūrą, sustokite ant lygaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktelį.

2. Norėdami prieiti prie vidinio akumuliatoriaus 
įkroviklio, atidarykite prieigos skydelį.

3. Atsargiai nulupkite įkroviklio ekrano etiketę, kad 
galėtumėte valdyti reguliatorių.
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4. Mažu plokščiu atsuktuvu pasukite reguliatorių 

pagal atitinkamą akumuliatoriaus tipą, 
remdamiesi toliau pateikta lentele.

Reguliatoriaus 
padėtis

Akumuliatorių aprašai. 
Nuostatos su Ah intervalais

0 CAN-BUS nuostata*
1 Skystojo elektrolito, „Trojan“ 

180−260 Ah
2 Skystojo elektrolito, „Trojan“ 

270−360 Ah
3 Skystojo elektrolito, „Enersys“ / 

„Tab“ 200−350 Ah
4 AGM, „Tianneng“ 180–260 Ah
5 AGM, „Discover“ 200−350 Ah
6 Gelinis, „Sonnenschein“, 80–150 

Ah

* Ši CAN-BUS nuostata (reguliatoriaus padėtis 
„0“) yra suprogramuota pagal su mašina pateikto 
akumuliatoriaus tipą. Pasukus reguliatorių į kitą 
padėtį, jo nederėtų grąžinti į padėtį „0“, nes taip 
galima pažeisti akumuliatorių. Norint grąžinti 
reguliatorių į „0“, būtina techninės priežiūros 
programinė įranga. Kreipkitės į techninės priežiūros 
tarnybą.

5. Iš naujo užklijuokite ekrano etiketę.

6. Norėdami nustatyti AĮI naują akumuliatoriaus tipą, 
prijunkite vidinio akumuliatoriaus įkroviklio laidą 
prie elektros lizdo. Mašinos programinė įranga 
automatiškai perprogramuos AĮI pagal naują 
akumuliatoriaus tipą.

AKUMULIATORIAUS PAPILDYMO VANDENIU 
SISTEMA SU RANKINIU SIURBLIU 
(PASIRENKAMIEJI „TAB“ AKUMULIATORIAI)

Šie nurodymai pateikiami modeliams su 
akumuliatoriaus papildymo vandeniu rankiniu siurbliu 
sistema.

Ši pasirenkamoji rankinio akumuliatoriaus papildymo 
vandeniu sistema – tai saugus ir paprastas būdas 
tinkamam elektrolito lygiui akumuliatoriuje palaikyti. 
Ji skirta tik skystojo elektrolito „TAB“ akumuliatoriams 
BFS.

BŪKITE SAUGŪS! Atlikdami mašinos techninę 
priežiūrą naudokite reikiamas asmenines 
apsaugines priemones. Venkite sąlyčio su 
akumuliatoriaus rūgštimi.

Prieš naudodami akumuliatoriaus papildymo 
vandeniu sistemą, patikrinkite, ar žarnos ir jungtys 
nėra pažeistos arba nusidėvėjusios.

1. Prieš naudodami akumuliatoriaus 
papildymo vandeniu sistemą, visiškai 
įkraukite akumuliatorius. Nepilkite vandens į 
akumuliatorius prieš įkraudami, nes įkraunant 
elektrolito lygis pakils ir elektrolitas gali imti tekėti 
pro viršų.

2. Įkrovę akumuliatorių, patikrinkite akumuliatoriaus 
elektrolito lygio indikatorius, esančius ant 
akumuliatoriaus dangčių (79 pav.). Jei lygio 
indikatorius yra žemoje padėtyje, įpilkite 
distiliuoto vandens, vadovaudamiesi toliau 
pateiktais nurodymais. Jei lygio indikatorius yra 
pilno bako padėtyje (matyti per langelį), elektrolito 
lygis yra tinkamas ir vandens pilti nereikia.
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Žemas

Pilnas

3. Akumuliatoriaus skyriuje suraskite 
akumuliatoriaus pildymo žarnos movą. Prijunkite 
rankinio siurblio žarną prie akumuliatoriaus 
papildymo vandeniu sistemos

4. Kitą rankinio siurblio žarnos galą panardinkite 
įdistiliuoto vandens butelį.

5. Spaudinėkite rankinio siurblio kriaušę, kol ji bus 
standi. Balti lygio indikatoriai pakils iki pilno bako 
padėties.

6. Įpylę vandens, įdėkite rankinio siurblio žarną į 
mašinos akumuliatoriaus skyrių, kad galėtumėte 
pasinaudoti ateityje.
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KUMULIATORIAUS PAPILDYMO VANDENIU 
SISTEMA SU RANKINIU SIURBLIU 
(PASIRENKAMIEJI „Trojan® “ AKUMULIATORIAI)

Šie nurodymai pateikiami modeliams su 
akumuliatoriaus papildymo vandeniu rankiniu siurbliu 
sistema.

Ši pasirenkamoji rankinio akumuliatoriaus papildymo 
vandeniu sistema – tai saugus ir paprastas būdas 
tinkamam elektrolito lygiui akumuliatoriuje palaikyti. Ji 
skirta tik skystojo elektrolito „Trojan“ akumuliatoriams 
BFS. .

BŪKITE SAUGŪS! Atlikdami mašinos techninę 
priežiūrą naudokite reikiamas asmenines 
apsaugines priemones. Venkite sąlyčio su 
akumuliatoriaus rūgštimi.

Prieš naudodami akumuliatoriaus papildymo 
vandeniu sistemą, patikrinkite, ar žarnos ir jungtys 
nėra pažeistos arba nusidėvėjusios.

1. Prieš naudodami akumuliatoriaus 
papildymo vandeniu sistemą, visiškai 
įkraukite akumuliatorius. Nepilkite vandens į 
akumuliatorius prieš įkraudami, nes įkraunant 
elektrolito lygis pakils ir elektrolitas gali imti tekėti 
pro viršų.

2. Įkrovę akumuliatorių, patikrinkite akumuliatoriaus 
elektrolito lygio indikatorius, esančius ant 
akumuliatoriaus dangčių.

3. Jei lygio indikatorius yra žemoje padėtyje, įpilkite 
distiliuoto vandens, vadovaudamiesi toliau 
pateiktais nurodymais. 

Zems pludiņš = 
Pievienojiet ūdeni

Augsts pludiņš = pilns

4. Akumuliatoriaus skyriuje suraskite 
akumuliatoriaus pildymo žarnos movą. Prijunkite 
rankinio siurblio žarną prie akumuliatoriaus 
papildymo vandeniu sistemos

5. Kitą rankinio siurblio žarnos galą panardinkite 
įdistiliuoto vandens butelį.
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6. Spaudinėkite rankinio siurblio kriaušę, kol ji bus 

standi. Balti lygio indikatoriai pakils iki pilno bako 
padėties.

Augsts pludiņš = pilns

7. Įpylę vandens, įdėkite rankinio siurblio žarną į 
mašinos akumuliatoriaus skyrių, kad galėtumėte 
pasinaudoti ateityje.
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AUTOMATINIS AKUMULIATORIAUS PAPILDYMAS 
VANDENIU „SMART-FILL“ (PASIRENKAMASIS)

BŪKITE SAUGŪS! Atlikdami mašinos techninę 
priežiūrą naudokite reikiamas asmenines 
apsaugines priemones. Venkite sąlyčio su 
akumuliatoriaus rūgštimi.

Automatinio akumuliatoriaus papildymo vandeniu 
sistema skirta automatiškai papildyti akumuliatorius, 
kai mašina pasiekia nustatytą įkrovimo ciklų ribą. 
Nenuimkite akumuliatorių dangtelių ir patys nepilkite 
vandens į akumuliatorius.

Patikrinkite, ar automatinio akumuliatoriaus 
papildymo vandeniu sistemoje nėra nuotėkio, 
atsipalaidavusių jungčių, ar žarnos ir jungtys 
nėra pažeistos arba nusidėvėjusios. Jei pažeista, 
pakeiskite.

Periodiškai tikrinkite vandens lygį automatinio 
akumuliatoriaus papildymo vandeniu bake. Jei per 
žemas, įpilkite distiliuoto vandens.

BŪKITE SAUGŪS! Atlikdami mašinos techninę 
priežiūrą automatinio akumuliatoriaus papildymo 
vandeniu baką pildykite tik distiliuotu vandeniu.

Mašinose su akumuliatorių elektrolito indikatoriais, 
jiems užsipildžius pakyla ir tampa matoma balta 
plūdė. Jos nusileidžia, kai reikia papildyti vandens.

Zems pludiņš = 
Pievienojiet ūdeni

Augsts pludiņš = pilns

Automatinio akumuliatoriaus papildymo vandeniu 
indikatorius taip pat informuos naudotoją pripilti 
distiliuoto vandens, kai bakas ištuštėja. Išsamesnės 
informacijos žr. „VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS“.
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AKUMULIATORIŲ SKYRIAUS IŠLEIDIMO 
SKLENDĖ

Skystį iš akumuliatorių skyriaus išleiskite per jame 
esančią išleidimo sklendę.

BŪKITE SAUGŪS! Kai atliekate mašinos 
priežiūrą, išpildami skystį iš akumuliatorių 
skyriaus visuomet laikykitės vietos saugos 
taisyklių.

1. Mašinos galinę dalį pastatykite tokioje 
vietoje, kurioje galima saugiai išpilti skystį iš 
akumuliatorių skyriaus, išjunkite mašiną ir 
ištraukite raktelį.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

2. Atsukite akumuliatorių skyriaus išleidimo sklendę 
ir leiskite skysčiui išbėgti iš akumuliatorių 
skyriaus.

BŪKITE SAUGŪS! Atlikdami mašinos techninę 
priežiūrą naudokite reikiamas asmenines 
apsaugines priemones. Venkite sąlyčio su 
akumuliatoriaus rūgštimi.

3. Visam skysčiui išbėgus iš akumuliatorių skyriaus 
užsukite akumuliatorių skyriaus išleidimo sklendę.
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  ŠEPEČIŲ IR PADŲ KEITIMAS

Pakeiskite padus, kai jie ima valyti neefektyviai. 
Pakeiskite šepečius, kai jie ima valyti neefektyviai.

Prieš naudojimą valymo padus būtina uždėti ant 
padų diskų. Valymo padą vietoje laiko centrinis 
diskas. Šveičiant galima naudoti abi pado puses. 
Apverskite padą ir naudokite kitą jo pusę.

Tuoj pat po naudojimo valymo padus būtina nuplauti 
su muilu ir vandeniu. Valymo padų negalima plauti 
slėginiu purkštuvu. Padus džiovinkite pakabindami ar 
patiesdami ant lygaus paviršiaus.

PASTABA. Šepečius ir padus visuomet keiskite 
poromis. Kitaip vienas šepetys ar padas valys 
stipriau nei kitas.

ŠEPEČIO (-IŲ) ARBA PADO (-Ų) KEITIMAS 
MAŠINOSE SU „PRO-PANEL“

1. Abiem kojom atsistokite ant operatoriaus buvimo 
pedalo (nespauskite važiavimo pedalo), pasukite 
raktelį į padėtį „ON“ (įjungta) ir paspauskite 
šepečio keitimo mygtuką, kad šveitimo blokas 
pakiltų į reikiamą lygį šepečiui (-iams) arba padui 
(-ams) pakeisti.

PASTABA. Likite stovėti ant operatoriaus buvimo 
pedalo, kol šveitimo blokas juda per visą judesio 
amplitudę ir sustoja. Atleidus operatoriaus buvimo 
pedalą procedūra pristabdoma. Norėdami pratęsti 
procedūrą, vėl atsistokite ant operatoriaus buvimo 
pedalo ir dar kartą paspauskite šepečio keitimo 
mygtuką. Norėdami nutraukti procedūrą, pasukite 
raktinį jungiklį į padėtį „OFF“ (išjungta).

2. Paspauskite šepečio keitimo mygtuką, kad 
atlaisvintumėte šepetį.

Šepečio blokui nusistačius į padėtį, kurioje galima 
pakeisti šepetį arba pado diską, šepečio keitimo 
mygtukas įsižiebia žaliai.

3. Palaukite, kol „Pro-Panel“ ekrane atsiranda žalia 
varnelė ir dvi oranžinės rodyklės. 

4. Atleiskite operatoriaus buvimo pedalą.
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5. Mašinos su magnetine šepečio stebule. 

Ištraukite šepetį arba pado diską iš po šveitimo 
bloko.

ĮSPĖJIMAS. Magnetinio lauko pavojus. 
Magnetinis pado diskas / šepetys gali 
pakenkti širdies veiklos stimuliatorius 
ar medicininius implantus dėvintiems 
asmenims.

Mašinos su 3 laikiklių šepečio stebule. 
Norėdami nuimti šepetį arba pado diską, suimkite 
jį ir staigiai jį pasukite.

6. Mašinos su magnetine šepečio stebule. 
Pakiškite naują šepetį arba pado diską po 
šveitimo bloku ir pakelkite juos, kad jie magnetu 
prisitvirtintų prie pavaros įvorės.

Mašinos su 3 laikiklių šepečio stebule. 
Nustatykite tris ąseles variklio stebulės lizduose 
ir greitai pasukite pado diską / šepetį prieš 
laikrodžio rodyklę, kad sujungtumėte stebulę.

7. Įsitikinkite, kad šepetys ar pado diskas yra 
patikimai užmautas ant šepečio pavaros įvorės.

8. Pasirūpinkite, kad šveitimo bloko uždangos 
padėtis ant šveitimo bloko būtų tinkama.

9. Jeigu mašina turi dviejų šepečių šveitimo bloką, 
pakartokite procedūrą su kitu šepečiu arba pado 
disku.
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ŠEPEČIO (-IŲ) ARBA PADO (-Ų) KEITIMAS 
MAŠINOSE SU „PRO-MEMBRANE“ PULTU

1. Abiem kojom atsistokite ant operatoriaus buvimo 
pedalo (nespauskite važiavimo pedalo), pasukite 
raktelį į padėtį „ON“ (įjungta) ir paspauskite 
šepečio keitimo mygtuką, kad šveitimo blokas 
pakiltų į reikiamą lygį šepečiui (-iams) arba padui 
(-ams) pakeisti.

PASTABA. Likite stovėti ant operatoriaus buvimo 
pedalo, kol šveitimo blokas juda per visą judesio 
amplitudę. Atleidus operatoriaus buvimo pedalą 
procedūra pristabdoma. Norėdami pratęsti 
procedūrą, vėl atsistokite ant operatoriaus buvimo 
pedalo ir dar kartą paspauskite šepečio keitimo 
mygtuką. Norėdami nutraukti procedūrą, pasukite 
raktinį jungiklį į padėtį „OFF“ (išjungta).

2. Kai žalias šviesos diodas nustos mirksėti ir liks 
degti, atleiskite operatoriaus buvimo pedalą.

3. Mašinos su magnetine šepečio stebule. 
Ištraukite šepetį arba pado diską iš po šveitimo 
bloko.

ĮSPĖJIMAS. Magnetinio lauko pavojus. 
Magnetinis pado diskas / šepetys gali 
pakenkti širdies veiklos stimuliatorius 
ar medicininius implantus dėvintiems 
asmenims.

Mašinos su 3 laikiklių šepečio stebule. 
Norėdami nuimti šepetį arba pado diską, suimkite 
jį ir staigiai jį pasukite.

4. Mašinos su magnetine šepečio stebule. 
Pakiškite naują šepetį arba pado diską po 
šveitimo bloku ir pakelkite juos, kad jie magnetu 
prisitvirtintų prie pavaros įvorės.

Mašinos su 3 laikiklių šepečio stebule. 
Nustatykite tris ąseles variklio stebulės lizduose 
ir greitai pasukite pado diską / šepetį prieš 
laikrodžio rodyklę, kad sujungtumėte stebulę.

5. Įsitikinkite, kad šepetys ar pado diskas yra 
patikimai užmautas ant šepečio pavaros įvorės.

6. Pasirūpinkite, kad šveitimo bloko uždangos 
padėtis ant šveitimo bloko būtų tinkama.

7. Jeigu mašina turi dviejų šepečių šveitimo bloką, 
pakartokite procedūrą su kitu šepečiu arba pado 
disku.

8. Vėl atsistokite ant operatoriaus buvimo pedalo, 
kad mašina galėtų pabaigti šepečio keitimo ciklą.
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VALYTUVO MENČIŲ KEITIMAS

Kiekvienoje valytuvo mentėje yra po keturis 
valomuosius guminius kraštus. Susidėvėjus 
mentėms, tiesiog apsukite jas aukštyn kojom arba 
priešinga puse, kad atsisuktų naujas valomasis 
kraštas. Kai nusidėvi visi kraštai, mentes pakeiskite.

VALYTUVŲ KEITIMAS MAŠINOSE SU 500 MM 
(20 COL.) ŠVEITIMO BLOKAIS

1. Sustabdykite mašiną ir nuleiskite šveitimo bloką.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

2. Pasukite valytuvo mazgą į dešinę mašinos pusę.

3. Siurblio žarną atjunkite nuo valytuvo mazgo.

4. Nuspauskite valytuvo laikiklio svirtelę ir ištraukite 
valytuvo mazgą iš mašinos.

5. Visiškai atlaisvinkite keturias valytuvo mazgo 
rankenėles. Taip spyruoklinis mentės fi ksatorius 
atsiskirs nuo valytuvo rėmo.

6. Nuimkite susidėvėjusią (-ias) mentę (-es) nuo 
mentės fi ksatoriaus.
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7. Pakeiskite arba apsukite galinę (-es) mentę 

(-es) nauju valomuoju kraštu ir įstatykite atgal. 
Užtikrinkite, kad mentės (-čių) plyšiai būtų 
sulygiuoti su fi ksatorių iškyšomis.

8. Suspauskite valytuvo rėmą ir mentės fi ksatorių 
vieną su kitu ir vėl priveržkite keturias rankenėles.

9. Pridėkite valytuvo mazgo gembę prie valytuvo 
laikiklio ir orientuokite valytuvo mazgo gembę 
pagal valytuvo laikiklio kaiščius.

10. Įstumkite valytuvo mazgą ant laikiklio, kad abu jo 
kaiščiai užsifi ksuotų gembėje.

11. Žiūrėkite, kad abi valytuvo auselės būtų virš 
šveitimo bloko uždangos.

12. Prijunkite siurblio žarną prie valytuvo mazgo.

13. Pasukite valytuvo mazgą, nustatydami jį ties 
viduriu po mašina.
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VALYTUVŲ KEITIMAS MAŠINOSE SU 600 MM (24 
COL.) ŠVEITIMO BLOKAIS

1. Sustabdykite mašiną ir nuleiskite šveitimo bloką.

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

2. Pasukite valytuvo mazgą į dešinę mašinos pusę.

3. Siurblio žarną atjunkite nuo valytuvo mazgo.

4. Nuspauskite valytuvo laikiklio svirtelę ir ištraukite 
valytuvo mazgą iš mašinos.

5. Visiškai atlaisvinkite dvi išorines valytuvo mazgo 
rankenėles. Taip spyruoklinis mentės fi ksatorius 
atsiskirs nuo valytuvo rėmo.

6. Nuimkite susidėvėjusią (-ias) mentę (-es) nuo 
mentės fi ksatoriaus.

7. Pakeiskite arba apsukite galines mentes nauju 
valomuoju kraštu ir įstatykite atgal. Užtikrinkite, 
kad menčių plyšiai būtų sulygiuoti su fi ksatorių 
iškyšomis.
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8. Suspauskite valytuvo rėmą ir mentės fi ksatorių 

vieną su kitu ir vėl priveržkite dvi išorines 
rankenėles.

9. Pridėkite valytuvo mazgo gembę prie valytuvo 
laikiklio ir orientuokite valytuvo mazgo gembę 
pagal valytuvo laikiklio kaiščius.

10. Įstumkite valytuvo mazgą ant laikiklio, kad abu jo 
kaiščiai užsifi ksuotų gembėje.

11. Prijunkite siurblio žarną prie valytuvo mazgo.

12. Pasukite valytuvo mazgą, nustatydami jį ties 
viduriu po mašina.
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„ec-H2O“ VANDENS KONDICIONAVIMO 
KASETĖS KEITIMAS

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

Vandens kondicionavimo kasetę reikia pakeisti, kai 
ji apdoroja maksimalų vandens kiekį arba baigiasi 
galiojimo laikas nuo kasetės aktyvinimo (kas nutinka 
pirmiau). Atėjus laikui pakeisti kasetę, valdymo 
pulte pasirodo kodas. Išsamesnės informacijos žr. 
„VALDYMO PULTO NAUDOJIMAS“.

Atsižvelgiant į mašinos naudojimą, nauja kasetė 
vidutiniškai gali būti naudojama nuo 12 mėnesių, jei 
mašina naudojama intensyviai, iki 24 mėnesių, jei ji 
naudojama nedaug.

DĖMESIO! Naudojant pirmą kartą arba pakeitus 
vandens kondicionavimo kasetę, sistema „ecH2O“ 
automatiškai laikinai anuliuos pasirinktą tirpalo srautą 
(iki 75 minučių).

1. Pastatykite mašiną ant horizontalaus paviršiaus ir 
ištraukite raktelį.

2. Atidarykite prieigos dureles, kad prieitumėte prie 
„ec-H2O“ vandens kondicionavimo kasetės.

3. Atjunkite dvi žarnų jungtis nuo kasetės viršutinės 
dalies, paspausdami pilkuosius žiedus vidun ir 
patraukdami jungtis išorėn. Pakelkite kasetę ir 
išimkite.

4. Naujosios kasetės etiketėje įrašykite įdėjimo 
datą.
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5. Įdėkite naują kasetę ir vėl prijunkite dvi žarnas. 

Užtikrinkite, kad žarnų jungtys būtų iki galo 
įstatytos į kasetę.

Prieš atlikdami tolesnę procedūrą atidžiai 
perskaitykite ir supraskite visus veiksmus.

a. Pasukite raktelį į įjungimo padėtį.
b. 
Paspauskite ir palaikykite techninės priežiūros 
jungiklį ant „ec-H2O“ modulio 10 sekundžių. 
 Atleidus jungiklį, trys tirpalo srauto 
indikatorių lemputės pradės mirksėti 
bangomis.
c. 5 sekundžių laikotarpiu po techninės 
priežiūros jungiklio 
atleidimo, kol trys indikatorių lemputės 
 mirksi bangomis, greitai paspauskite
 ir atleiskite tirpalo
 srauto mygtuką ant „ec-H2O“ modulio. 
 Tada trys indikatorių lemputės triskart 
sumirksės, informuodamos, kad laikmatis
 buvo nustatytas iš naujo. Jei trys lemputės 
triskart nesumirksi,
 pakartokite procesą.

           MAŠINOS PAKĖLIMAS

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

Naudokite tik tam skirtas vietas mašinai pakelti 
ir prižiūrėti. Prieš keldami, ištuštinkite vandens 
surinkimo ir tirpalo bakus bei pastatykite mašiną ant 
lygaus paviršiaus.

BŪKITE SAUGŪS! Kai atliekate mašinos 
priežiūrą, kelkite ją tik tam skirtose vietose. 
Paremkite mašiną keliamosiomis atramomis. 
Naudokite keltuvą ar kėliklį, išlaikantį mašinos 
svorį.

Galinis kėlimo taškas.

Priekiniai kėlimo taškai.
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MAŠINOS PRIEKINĖS DALIES KĖLIMAS

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

1. Pasukite vairą taip, ką vairo priekis būtų 
nukreiptas tiksliai į mašinos priekį.

2. Užblokuokite galinį ratą.

3. Pakiškite keltuvą po centriniu kėlimo tašku, 
esančiu mašinos priekyje.

4. Keltuvu pakelkite mašiną nuo grindų.

5. Pakiškite pakėlimo stovą po kita kėlimo vieta 
ir nuleiskite mašiną ant pakėlimo stovo, kad 
mašinos svorį kartu laikytų pakėlimo stovas ir 
keltuvas.

6. Kai baigiate techninę priežiūrą, keltuvu pakelkite 
mašiną nuo pakėlimo stovo, ištraukite jį iš po 
mašinos ir nuleiskite mašiną ant žemės.

MAŠINOS GALINĖS DALIES KĖLIMAS

BŪKITE SAUGŪS! Prieš išlipdami iš mašinos 
ar ją apžiūrėdami, sustokite ant horizontalaus 
paviršiaus, išjunkite mašiną ir ištraukite raktą.

1. Užblokuokite abu priekinius varomuosius ratus.

2. Pasukite valytuvo mazgą į dešinę mašinos pusę.

3. Nuimkite nuo mašinos apatinį gaubtą.

4. Pakiškite keltuvą po prikabinimo / kėlimo tašku ir 
išskirstykite visas žarnas / kabelius taip, kad jie 
nebūtų suspausti keliant mašiną nuo grindų.

5. Keltuvu pakelkite mašiną nuo grindų.
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6. Po mašinos galine dalimi pakiškite medinį blokelį, 

kad būtų papildoma atrama.

7. Kai baigiate techninę priežiūrą, keltuvu pakelkite 
mašiną nuo keliamojo stovo, ištraukite medinį 
blokelį iš po mašinos ir nuleiskite mašiną ant 
žemės.

8. Pritvirtinkite prie mašinos apatinį gaubtą.

    MAŠINOS STŪMIMAS, VILKIMAS IR 
TRANSPORTAVIMAS

MAŠINOS STŪMIMAS IR VILKIMAS

BŪKITE SAUGŪS! Atlikdami techninę mašinos 
priežiūrą, nestumkite arba netempkite mašinos, 
jei operatorius nevaldo mašinos.

Mašinai sugedus, ją galima stumti iš priekio arba iš 
galo, bet tempti reikia tik iš priekio.

Mašiną velkant arba stumiant stabdys turi būti 
atleistas. Norėdami atleisti stabdį, tarp elektroninės 
stabdžių svirties ir įvorės įkiškite nedidelio atsuktuvo 
galiuką. Stabdį atleidus, mašiną galima laisvai judinti.

Mašiną galima stumti arba tempti tik labai trumpą 
atstumą, ir negalima judėti sparčiau kaip 3,2 km/h 
(2 m/h) greičiu. Mašina NĖRA pritaikyta stumti arba 
tempti ilgais atstumais ar dideliu greičiu.

DĖMESIO! Mašinos nestumkite ir netempkite ilgą 
atstumą, nes galite sugadinti pavarų sistemą.

Iškart po mašinos stūmimo, ištraukite atsuktuvą, 
esantį tarp elektroninės stabdžių svirties ir įvorės. 
NIEKADA nenaudokite mašinos, kai stabdys 
atleistas.

BŪKITE SAUGŪS! Nenaudokite mašinos, kai 
stabdys atleistas.

MAŠINOS TRANSPORTAVIMAS

Transportuodami mašiną priekaba arba sunkvežimiu, 
kruopščiai laikykitės toliau pateiktų jos įkrovimo ir 
įtvirtinimo procedūrų:

1. Ištuštinkite bakus, pakelkite šveitimo bloką ir 
nuimkite valytuvo mazgą.

2. Atsargiai įkelkite mašiną į priekabą ar 
sunkvežimį.

BŪKITE SAUGŪS! Įkraudami ir iškraudami 
mašiną naudokite rampą, kuri gali išlaikyti 
mašinos ir operatoriaus svorį. Nesisukite ant 
nuokalnių ar rampų. Nevažiuokite slidžia rampa.

BŪKITE SAUGŪS! Nekraukite ir neiškraukite 
mašinos statesnėje kaip 18 % nuokalnėje. Jei 
nuokalnės nuolydis yra didesnis nei 18 %, 
naudokite gervę.

3. Įkrovę mašiną, pastatykite ją taip, kad priekis 
būtų atsuktas į priekabos ar sunkvežimio priekį. 
Nuleiskite šveitimo bloką ir pasukite raktelį į 
išjungimo padėtį.

4. Užblokuokite kiekvieną ratą kaladėle.

5. Įtvirtinimo diržais pririškite mašinos priekinę 
ir galinę dalis, naudodamiesi mašinos rėme 
įrengtomis keturiomis įtvirtinimo gembėmis. 
Priekabos arba sunkvežimio grindyse gali tekti 
įrengti įtvirtinimo gembes.

PASTABA. Transportuodami mašiną atvirame 
sunkvežimyje ar priekaboje, pritvirtinkite vandens 
surinkimo bako dangtelį.

DĖMESIO! Nenaudokite valdymo pulto srities 
arba reikmenų laikymo skersinių įtvirtinimo 
tikslais, nes taip galite juos pažeisti.
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MAŠINOS LAIKYMAS

Prieš pastatant mašiną ilgam sandėliavimui, reikia 
atlikti šiuos veiksmus:

1. Prieš pradėdami sandėliuoti mašiną, įkraukite 
akumuliatorius: taip pailgės akumuliatorių 
eksploatacija. Įkraukite akumuliatorius kartą per 
mėnesį.

2. Prieš padėdami sandėliuoti, atjunkite 
akumuliatorius.

3. Ištuštinkite vandens surinkimo bei tirpalo bakus ir 
juos išskalaukite.

4. Mašiną sandėliuokite sausoje patalpoje, pakėlę 
valytuvą ir šveitimo bloką.

DĖMESIO! Saugokite mašiną nuo lietaus, 
laikykite ją viduje.

5. Atidarykite vandens surinkimo bako dangtį, kad 
pagerintumėte oro cirkuliaciją.

6. Jei mašina laikoma aplinkoje, kur temperatūra 
gali tapti neigiama, pereikite į skyrių „APSAUGA 
NUO UŽŠALIMO“.

PASTABA. Kad neapgadintumėte mašinos, laikykite 
patalpoje, kurioje nėra graužikų ir vabzdžių.

APSAUGA NUO UŽŠALIMO

Kaip laikyti mašiną minusinėje temperatūroje.

1. Visiškai ištuštinkite tirpalo ir vandens surinkimo 
bakus.

2. Ištuštinkite tirpalo bako fi ltrą, esantį mašinos 
apačioje. Pakeiskite fi ltrą.

3. Į tirpalo baką įpilkite 4 litrus (1 galoną) 
pramoginėms transporto priemonėms (RV) skirto 
antifrizo propilenglikolio pagrindu.

Modeliai su pasirenkamuoju „Severe 
Environment“ ploviklio baku. Iškelkite baką ir 
išpilkite iš jo ploviklį. Grąžinkite baką į vietą. 
Į ploviklio baką įpilkite 1 litrą (1/4 galono) 
pramoginėms transporto priemonėms (RV) skirto 
antifrizo propilenglikolio pagrindu.
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4. Modeliai be sistemos „ec-H2O“. Įjunkite mašiną ir 

paleiskite tirpalo srauto sistemą. Išjunkite mašiną, 
kai ant grindų pasirodys antifrizo.

Modeliai su sistema „ec-H2O ir „Severe 
Environment“ režimu. Nustatykite ploviklio 
koncentracijos reguliatorių į didžiausios 
koncentracijos padėtį. Įjunkite mašiną ir 
nustatykite didelę tirpalo srauto spartą. Įjunkite 
šveitimo režimą „ec-H2O“ ir paspauskite 
„Severe Environment“ mygtuką, kad antifrizas 
pacirkuliuotų abiejose sistemose. Išjunkite 
mašiną, kai ant grindų pasirodys antifrizo. Tai gali 
užtrukti iki dviejų minučių.

Modeliai su sistema „ec-H2O“. Įjunkite mašiną, 
nustatykite stiprų tirpalo srautą ir įjunkite šveitimo 
režimą „ec-H2O“, kad antifrizas pacirkuliuotų 
sistemoje. Išjunkite mašiną, kai ant grindų 
pasirodys antifrizo. Tai gali užtrukti iki dviejų 
minučių.

5. Modeliai su pasirenkamuoju automatinio 
akumuliatoriaus papildymo vandeniu baku. 
Iškelkite baką iš mašinos ir išpilkite iš jo vandenį.

SVARBU! NEPILKITE antifrizo į automatinio 
akumuliatoriaus papildymo vandeniu baką.

6. Baigę sandėliuoti mašiną minusinėje 
temperatūroje, išleiskite visą antifrizo likutį 
iš tirpalo bako ir pasirenkamojo „Severe 
Environment“ ploviklio bako. Įpilkite švaraus 
vandens į tirpalo baką ir pasirenkamąjį ploviklio 
baką ir paleiskite mašiną, kad išplautumėte 
sistemą.

7. Jeigu yra automatinio akumuliatoriaus papildymo 
vandeniu bakas, pripilkite į jį distiliuoto vandens.
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  MAŠINOS TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS

Problema Priežastis Sprendimas
Mirksi techninės 
priežiūros indikatorius

Aptikta mašinos arba vidinio 
akumuliatoriaus įkroviklio triktis

Žr. „TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
INDIKATORIŲ KODAI“

„ec-H2O“ piktograma 
šviečia arba mirksi 
raudonai

Aptikta „ec-H2O“ sistemos triktis Žr. „TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
INDIKATORIŲ KODAI“

„ec-H2O“ piktograma 
mirksi raudonai ir 
mėlynai

„ec-H2O“ kasetė pasiekė didžiausią 
panaudoto vandens kiekį arba galiojimo 
pabaigos datą

Pakeiskite „ec-H2O“ kasetę

Mašina neveikia Aktyvintas avarinio išjungimo mygtukas Pasukite mygtuką, kad nustatytumėte iš 
naujo

Aptikta mašinos triktis Žr. „TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
INDIKATORIŲ KODAI“

Išsikrovę akumuliatoriai Įkraukite akumuliatorius
Atsilaisvinęs (-ę) akumuliatoriaus 
laidas (-ai)

Priveržkite atsipalaidavusius laidus

Sugedęs akumuliatorius (-iai) Pakeiskite akumuliatorių (-ius)
Sugedo raktinis jungiklis Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą
Sugedo žalias važiavimo pedalas Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą
Suveikė jungtuvas Nustatykite jungtuvą iš naujo
Sugedo valdymo pultas Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą

Neveikia vidinis 
akumuliatorių įkroviklis

Kištukas neįjungtas į tinklą Patikrinkite kištukinę jungtį
Akumuliatoriai pernelyg išsikrovę Pakeiskite akumuliatorius
Aptikta akumuliatoriaus įkroviklio triktis Žr. „TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 

INDIKATORIŲ KODAI“
Sugedęs įkroviklis Pakeiskite įkroviklį
Sugadintas maitinimo laidas Pakeiskite maitinimo laidą

Mašina nevažiuoja Važiavimo pirmyn / atgal lemputė 
sparčiai mirksi

Nukelkite dešinę koją nuo žalio 
važiavimo pedalo

Aptikta varymo sistemos triktis Žr. „TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
INDIKATORIŲ KODAI“

Suveikė jungtuvas Nustatykite jungtuvą iš naujo
Varymo variklio arba elektros įrangos 
triktis

Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą

Nusidėvėję variklio angliniai šepetėliai Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą
Neveikia šepečių 
variklis

Aptikta šepečių variklio triktis Žr. „TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
INDIKATORIŲ KODAI“

Pado variklio arba elektros įrangos triktis Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą
Nusidėvėję variklio angliniai šepetėliai Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą
Nutrūko arba atsipalaidavo diržas Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą

Neveikia siurblio 
variklis

Valytuvo mazgas pakeltas nuo grindų Nuleiskite valytuvo mazgą ant grindų
Aptikta siurblio variklio triktis Žr. „TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 

INDIKATORIŲ KODAI“
Sugadintas siurblio variklis ar elektros 
įranga

Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą
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Problema Priežastis Sprendimas
Prasta šveitimo 
kokybė

Šepetyje / pade įstrigo šiukšlių Pašalinkite šiukšles
Susidėvėjęs šepetys / padas Pakeiskite šepetį / padą
Netinkamas šepečio prispaudimas Sureguliuokite šepečio prispaudimą
Netinkamas šepečio / pado tipas Parinkite paskirtį atitinkantį šepetį / padą
Nepakankamai įkrauti akumuliatoriai Įkraukite akumuliatorius
Netolygus šepečio prispaudimas Šveitimo blokas / šepečiai nėra 

horizontalūs. Kreipkitės į techninės 
priežiūros tarnybą

Skysčio šliūžė paskui 
mašiną – prastai 
siurbiamas arba visai 
nesusiurbiamas

Pilnas vandens surinkimo bakas arba 
pernelyg daug putų

Išleiskite skysčius iš vandens surinkimo 
bako

Atlaisvinkite išleidimo žarnos dangtelį Užsukite atgal dangtelį
Nusidėvėjusios valytuvo mentės Apsukite arba pakeiskite valytuvo mentes
Užsikimšusi valytuvo mazgo gaudyklė Nuimkite dangtį ir išvalykite
Užsikimšęs valytuvo mazgas Išvalykite valytuvo mazgą
Laisva siurblio žarnos jungtis Užveržkite siurblio žarnos jungtį
Užsikimšusi siurblio žarna Išplaukite siurblio žarną
Pažeista siurblio žarna Pakeiskite siurblio žarną
Užsikimšęs vandens surinkimo bako 
plūdinio išjungiklio separatorius

Nuvalykite separatorių

Nesandariai uždarytas vandens 
surinkimo bako dangtis

Patikrinkite dangtį, ar nėra kliūčių

Pažeisti vandens surinkimo bako dangčio 
sandarikliai

Pakeiskite sandariklį

Nepakankama arba 
nėra tirpalo srovės

Tuščias tirpalo bakas Pripildykite tirpalo baką
Nustatyta maža tirpalo srauto sparta Padidinkite tirpalo srauto spartą
Užsikimšęs tirpalo bako fi ltras Išvalykite fi ltrą
Užsikimšusi tirpalo tiekimo linija Išplaukite tirpalo tiekimo liniją
„ec-H2O“ siurblys neprisipildo Paleiskite mašiną iš naujo ir nustatykite 

didelę srauto spartą
„Severe Environment“ 
bakas netiekia 
ploviklio

Nėra ploviklio Pripildykite baką
Sugedo plūdinis jungiklis Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą
Sugedo siurblys Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą
Sugedo siurblio potenciometras Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą
Valdymo pulto triktis Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą

Automatinio 
akumuliatoriaus 
papildymo vandeniu 
bakas netiekia 
vandens

Bakas tuščias Pripildykite baką
Sugedo siurblys Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą
Siurblys neprisipildo Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą
Sugedo valdymo pultas Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą

Trumpas veikimo 
laikas

Nepakankamai įkrauti akumuliatoriai Įkraukite akumuliatorius
Akumuliatoriams reikia techninės 
priežiūros

Žr. „AKUMULIATORIAI“

Sugedo akumuliatorius arba baigėsi 
akumuliatoriaus naudojimo laikas

Pakeiskite akumuliatorius

Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius (AĮI) 
netinkamai suprogramuotas

Žr. „AKUMULIATORIŲ ĮKROVIMAS“

Sugedęs įkroviklis Pakeiskite akumuliatoriaus įkroviklį
Per stipriai prispaustas šepetys Sumažinkite šepečio prispaudimą
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BENDRIEJI MAŠINOS MATMENYS / TALPOS / EKSPLOATACINIAI PARAMETRAI

MODELIS 500 mm. / 20 col. vieno disko 600 mm / 24 col. dviejų diskų
Ilgis 1 975 mm (77.75 col.) 1 975 mm (77.75 col.)

Ilgis (su papildomu krepšeliu) 1 397 mm (55 col.) 1 397 mm (55 col.)

Plotis (korpusas) 673 mm (26,5 col.) 673 mm (26,5 col.)

Aukštis 1 245 mm (49 col.) 1 245 mm (49 col.)

Svoris 222 kg (490 sv.) 225 kg (495 sv.)

Svoris (su akumuliatoriais) 329 kg (725 sv.) 331 kg (730 sv.)

Bendrasis svoris 500 kg (1 100 sv.) 

Didžiausia leistina į papildomą krepšelį (priedas) dedamų 
objektų masė

40 kg (88.2 sv )

Valytuvo plotis 727 mm (28,6 col.) 780 mm (30,7 col.)

Plovimo tirpalo bako talpa 53 l (14,1 gal.)

Vandens surinkimo bako talpa 70 l (18,4 gal.)

„Severe Environment“ bako talpa 2,5 l (0,66 gal.)

Automatinio akumuliatoriaus papildymo vandeniu bako talpa 1,8 l (0,48 gal.)

Valymo tako plotis 508 mm (20 col.) 610 mm (24 col.)

Prispaudimo slėgis 28 kg (62 sv.)
41 kg (90 sv.)

29 kg (64 sv.)
41 kg (91 sv.)

Šveitimo greitis 0,32–5,8 km/h / 0,2–3,6 mph

Važiavimo greitis 0,32–5,8 km/h / 0,2–3,6 mph

Greitis atbuline eiga 0–1,8 km/h / 0–1,1 mph

Našumas − faktinis 2 287 m2/h (24 588 pėd.2/h) 2 795 m2/h (30 052 pėd.2/h)

„ec-H2O“ našumas − faktinis 2 351 m2/h (25 284 pėd.2/h) 2 874 m2/h (30 903 pėd.2/h)

Apsisukimo tako plotis 1 524 mm (60 col.)

Apsisukimui pravažiavimuose būtinas plotis (kai 
sumontuotas papildomas krepšelis)

2 032 mm (80 col.)

Nuokalnės nuolydis šveičiant 9 %

Nuokalnės nuolydis vežant (BMM) 9 %

Nuokalnės nuolydis kraunant – tušti bakai 18 %

Tirpalo srauto sparta Maža: 0,57 l/min. (0,15 gal./min.), vidutinė: 1,32 l/min. (0,35 gal./min.), 
didelė: 1,89 l/min (0,50 gal./min.).

„ec-H2O“ tirpalo srauto sparta Maža: 0,45 l/min. (0,12 gal./min.), vidutinė: 0,95 l/min. (0,25 gal./min.), 
didelė: 1,32 l/min (0,35 gal./min.).

Šepečio variklis (-iai) 24 V nuol. sr., 0,65 kW (0,87 AG)

Varymo variklis 24 V nuol. sr., 0,48 kW (0,64 AG), 20 A

Siurblio variklis 24 V nuol. sr., 0,46 kW (0,62 AG), 19,1 A

Vandens susėmimas 1 067 mm (42 col) H2O

Vandens susėmimas, „Quiet-mode“ 762 mm (30 col) H2O

„ec-H2O“ tirpalo siurblys 24 V nuol. sr., 2 A, 3,8 l/min. (1,0 gal./min.), minimalus atidarymo srautas

„Severe Environment“ tirpalo siurblys 24 V nuol. sr., 1,7 A, 59 ml/min. (2,0 unc./min.), minimalus atidarymo 
srautas

Automatinio akumuliatoriaus papildymo vandeniu siurblys 13,5 V nuol. sr., 4 A, 3,5 l/min. (0,9 gal./min.), minimalus atidarymo 
srautas

Mašinos įtampa 24 V nuol. sr.

Akumuliatoriaus talpa 4–6 V 210 Ah C/20 skyst., 4–6 V 240 Ah C/20 skyst., 
4–6 V 220 Ah C/20 AGM

Bendrosios energijos sąnaudos 1,1 kW

Akumuliatoriaus įkroviklis − vidinis 115−240 V kint. sr., 50/60 Hz, 24 V nuol. sr., 25 A

Akumuliatoriaus įkroviklis − išmanusis, išorinis 85−270 V kint. sr., 50/60 Hz, 24 V nuol. sr., 650 W (27,1 A)

Apsaugos klasė IPX3
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MODELIS 500 mm. / 20 col. vieno disko 600 mm / 24 col. dviejų diskų
Garso slėgio lygis LpA* 63,7 dBA 64,5 dBA

Garso slėgio lygis LpA* − „Quiet-mode“ 59,7 dBA 61,3 dBA

Garso neapibrėžtumas KpA* 3,0 dBA 3,0 dBA

Garso galios lygio neapibrėžtumas LpA – neapibrėžtumas 
KpA*

82,5 dBA 84,0 dBA

Mašinos plaštakai ir rankai perduodama vibracija* <2,5 m/s2

Darbinė aplinkos temperatūra Min. 2 °C / 36 °F Maks. 43 °C / 110 °F

  MAŠINOS MATMENYS
500 mm (20 col.) Vieno disko modelis

727 mm
(28.6 in)673 mm

(26.5 in)

1397 mm
(55 in)

1,245 mm
(49 in)
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600 mm (24 col.) Dviejų diskų modelis

780 mm
(30.7 in)

1397 mm
(55 in)

673 mm
(26.5 in)

1,245 mm
(49 in)

Papildomas krepšelis (priedas)

1975 mm
(77.75 in)
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   DĖMESIO! Šios instrukcijos skirtos tik prižiūrėtojui. 
Jei reikia, pašalinkite šiuos puslapius iš žinyno.

Prižiūrėtojo valdytuvais prižiūrėtojas gali 
suprogramuoti mašinos šveitimo nuostatas, kurias 
naudos operatorius. Užrakinimo funkcija neleidžia 
operatoriui pakeisti arba įrašyti zonos nuostatas.

Prižiūrėtojo valdytuvai leidžia apriboti mašina 
pasiekiamų valymo rezultatų svyravimus: jie tampa 
nuoseklūs ir pakartojami, užtikrinama darbo mašina 
kokybė, neatsižvelgiant į naudotojo patirtį, be to, 
naudotojus reikia mažiau mokyti.

MODELIS SU VALDYMO PULTU „PRO-
MEMBRANE“

Pastaba. 3 zona yra tik ankstesnių serijos numerių 
nei Nr. 11003113 mašinose.

Mašina turi tris prižiūrėtojo valdymo elementų 
veikimo režimus.

Atrakintasis režimas Nr. 1. Operatorius visiškai 
kontroliuoja visus šveitimo parametrus ir gali 
perkonfi gūruoti nustatytas zonų valdymo mygtukų 
funkcijas. Atrakintasis režimas Nr. 1 yra gamyklinė 
numatytoji nuostata.

Užrakintasis režimas Nr. 2. Zonų valdymo 
mygtukus nustato ir užrakina prižiūrėtojas. 
Operatorius gali perkonfi gūruoti nustatytas zonų 
valdymo mygtukų funkcijas, tačiau jų įrašyti jam 
neleidžiama.

Užrakintasis režimas Nr. 3. Zonų valdymo 
mygtukus nustato ir užrakina prižiūrėtojas. 
Operatorius gali naudotis tik prižiūrėtojo nustatytomis 
zonų valdymo mygtukų funkcijomis.

PRIŽIŪRĖTOJO REŽIMŲ ĮJUNGIMAS
1. Pastatykite mašiną ant lygaus pagrindo ir 

pasukite raktelį į išjungimo padėtį (O).

2. Sukdami raktelį į įjungimo padėtį, paspauskite 
ir palaikykite šepečio prispaudimo mygtuką. 
Įsijungus tolimiausiam dešiniajam akumuliatorių 
įkrovos šviesos diodui, mygtuką atleiskite. 
Atleidus mygtuką bus parodytas veikiantis 
prižiūrėtojo valdymo režimas, kaip aprašyta 
3 žingsnyje.

3. Norėdami pasirinkti arba pakeisti prižiūrėtojo 
valdymo režimą, palaikykite paspaustą zonų 
valdymo mygtuką, kol šviesos diodas sumirksės 
tris kartus. Norėdami įjungti užrakintąjį režimą 
Nr. 3, vienu metu paspauskite zonų valdymo 
mygtukus Nr. 1 ir 2. Pasirinkus šviesos diodas 
ims šviesti nemirksėdamas, rodydamas naująjį 
režimą.

Atrakintasis režimas Nr. 1 – zonų valdymo 
mygtukas Nr. 1
Užrakintasis režimas Nr. 2 – zonų valdymo 
mygtukas Nr. 2
Užrakintasis režimas Nr. 3 – zonų valdymo 
mygtukai Nr. 1 ir 2

Pastaba. 3 zona yra tik ankstesnių serijos numerių 
nei Nr. 11003113 mašinose.

Atrakintasis režimas 
Nr. 1

Užrakintasis 
režimas Nr. 2

Užrakintasis 
režimas Nr. 3

4. Paspauskite tirpalo srauto mygtuką, kad 
sukonfi gūruotumėte zonų valdymo mygtuko 
nuostatas užrakintajam režimui Nr. 2 arba 3.

5. Sukonfi gūruokite zonų valdymo mygtukų 
nuostatas pagal toliau pateiktą sąrašą, tuomet 
paspauskite ir palaikykite zonų valdymo 
mygtuką, kol jis sumirksi tris kartus, rodydamas, 
kad nuostata įrašyta. Pakartokite procesą 
kitoms dviem zonoms. Norėdami nustatyti zonų 
valdymą Nr. 3, vienu metu paspauskite zonų 
valdymo mygtukus Nr. 1 ir 2.

Zonų valdymo išankstinės nuostatos:
 - Šepečio prispaudimo lygis
 - Tirpalo srauto sparta
 - Mygtukas „Quiet-Mode“ išjungtas arba įjungtas
 - „ec-H2O“ režimas įjungtas arba išjungtas
 - „Severe Environment“ mygtukas įjungtas arba 

išjungtas
 (Paspauskite ir palaikykite mygtuką 3 sekundes, 
kad šviesos diodas įsižiebtų)
 - Maksimalaus šveitimo greičio nuostata
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Maksimaliam šveitimo greičiui nustatyti 
paspauskite mygtuką „Severe Environment“, 
kad po vieną pradėtumėte keisti penkias greičio 
parinktis, kaip aprašyta toliau. Jei mašinoje nėra 
mygtuko „Severe Environment“, paspauskite 
parodytą pulto sritį. Mygtukas yra paslėptas.

Apie greičio parinktį informuoja akumuliatorių 
įkrovos indikatorių šviesos diodai. Raudonas 
šviesos diodas reiškia mažiausią greitį. Tolimasis 
dešinysis šviesos diodas reiškia didžiausią greitį.

Mažiausias Didžiausias

PASTABA. Maksimalaus šveitimo greičio nuostatą 
galima keisti tik prižiūrėtojo valdymo užrakintaisiais 
režimais Nr. 2 ir 3.

6. Kad užvertumėte prižiūrėtojo valdymo režimą, 
pasukite raktelį į išjungimo padėtį.
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MODELIS SU „PRO-PANEL“ VALDYTUVAIS

Pradžios ekrane gali būti naudojami dviejų tipų 
naudotojo režimai.

Operatoriaus režimas − mašiną galima valdyti 
su prižiūrėtojo aktyvintais leidimais ir apribojimais. 
Operatoriaus režimo pradžios ekrane galima naudoti 
tik mašinos nuostatų mygtuką ir maksimalaus 
šveitimo greičio mygtuką. Operatoriaus pradžios 
ekrane gali būti naudojami dviejų tipų naudotojo 
režimai:

Prižiūrėtojo režimas. Galima valdyti naudojantis 
visais valdytuvais, taip pat − konfi gūruoti 
operatoriaus režimo leidimus bei apribojimus ir 
prisijungimo galimybė. Prižiūrėtojo režimo pradžios 
ekrane galima naudoti mašinos nuostatų mygtuką ir 
maksimalaus šveitimo greičio mygtuką.

Iš gamyklos atvežta nauja mašina automatiškai 
paleidžiama prižiūrėtojo režimu su iš anksto priskirtu 
numatytuoju prižiūrėtojo profi liu. Mašinos gamyklinis 
prižiūrėtojo prisijungimo kodas yra „1234“. Šio 
prisijungimo kodo nereikia, kol jis neaktyvinamas. 
Numatytojo prižiūrėtojo profi lio pavadinimą ir 
prisijungimo kodą galima keisti, kaip aprašyta šiame 
skirsnyje. Jei pamiršote naująjį priskirtą prižiūrėtojo 
režimo prisijungimo kodą, naudokite atkūrimo 
prisijungimo kodą 836626826.

PRIŽIŪRĖTOJO REŽIMO ĮJUNGIMAS
1. Įjunkite mašiną. Paleisties metu parodomas 

pradžios ekranas. Paspauskite pagalbos 
mygtuką.

2. Paspauskite prisijungimo mygtuką.

3. Naudojantis pirmą kartą. Įveskite gamyklinį 
prižiūrėtojo režimo prisijungimo kodą „1234“ ir 
paspauskite žalią įvedimo mygtuką.
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4. Atsiras prižiūrėtojo režimo pradžios ekranas. 

Paspauskite mašinos nuostatų mygtuką.

5. Mašinos nuostatų ekrane galima patekti į toliau 
parodytą meniu.

„Video Help“ (pagalbinė vaizdinė 
medžiaga). Naudokite pamatyti, kaip atlikti 
tam tikras operacijas ir techninės priežiūros 
procedūras.

„Add/Edit Profi les“ (pridėti / redaguoti 
profi lius). Naudokite mašinos naudotojų 
profi liams pridėti / redaguoti.

„Battery Type“ (akumuliatoriaus 
tipas). Naudokite įvairiems akumuliatorių 
tipams mašinoje konfi gūruoti. Žr. 
„AKUMULIATORIAI“.

„Enable Login“ (aktyvinti prisijungimą). 
Naudokite, norėdami aktyvinti parinktį, kad 
mašinos paleidimo metu būtų reikalaujama 
prisijungimo kodo mašinai valdyti.

„Calibrate Touch“ (kalibruoti jutiklinį 
ekraną). Šia parinktimi galima perkalibruoti 
jutiklinį ekraną, jei lietimo taškai yra 
netinkamose vietose.

„Factory Reset (gamyklinė atstata). 
Grąžina gamyklinį prižiūrėtojo prisijungimo 
kodą (1234), pašalina naudotojų profi lius ir 

pašalina bet kokias tinkintas zonų nuostatų 
mygtukų funkcijas į gamyklines iš anksto 
nustatytas zonas.
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  PROFILIŲ PRIDĖJIMAS ARBA REDAGAVIMAS
1. Norėdami įvesti naują naudotojo profi lį, 

paspauskite mygtuką „Add/Edit Profi les“ (pridėti 
/ redaguoti profi lius).

2. Norėdami pridėti naują naudotojo profi lį, 
paspauskite mygtuką „Add Profi le“.

Norėdami redaguoti esamą profi lį, 
paspauskite mygtuką „Edit Profi le“ 
(redaguoti profi lį).

Norėdami kopijuoti esamą profi lį, 
paspauskite mygtuką „Copy Profi le“ 
(kopijuoti profi lį).

Norėdami pašalinti esamą profi lį, 
paspauskite mygtuką „Delete Profi le“ (šalinti 
profi lį).

3. Norėdami pridėti operatoriaus režimo profi lį, 
paspauskite mygtuką „Operator“ (operatorius), o 
norėdami pridėti papildomą prižiūrėtojo režimo 
profi lį – mygtuką „Supervisor“ (prižiūrėtojas).

Pastaba. Iš profi lių sąrašo negalima pašalinti 
mašinos numatytojo prižiūrėtojo profi lio.

Norėdami pridėti, redaguoti, kopijuoti arba 
pašalinti operatoriaus profi lį, paspauskite 
mygtuką „Operator“.

Norėdami pridėti, redaguoti, kopijuoti arba 
pašalinti prižiūrėtojo profi lį, paspauskite 
mygtuką „Supervisor“.

4. Įveskite naujo naudotojo profi lio pavadinimą ir 
paspauskite žalią įvedimo mygtuką.
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5. Priskirkite naujo naudotojo profi liui prisijungimo 

kodą ir paspauskite žalią įvedimo mygtuką. 
Naujasis prisijungimo kodas gali būti 
3−8 skaitmenų ilgio skaičius.

6. Pasirinkite valdytuvus, kuriais naujajam 
naudotojui bus leidžiama naudotis. Žalia spalva 
reiškia atrakintus valdytuvus, o pilka − užrakintus. 
Paspauskite mirksintį įrašymo mygtuką, kad 
įrašytumėte naująjį profi lį.

7. Dabar naujasis naudotojo profi lis įrašytas į 
operatoriaus profi lių sąrašą, kaip parodyta. 
Galima pridėti kelis naudotojų (operatorių ir 
prižiūrėtojų) profi lius. Paspauskite grįžties 
rodyklę, kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną ir 
pridėtumėte daugiau naudotojų profi lių.
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8. Kaip aktyvinti prisijungimo funkciją paleisties 

metu skaitykite „Prisijungimo aktyvinimas“.

 PRISIJUNGIMO EKRANO AKTYVINIMAS
1. Įjunkite mašiną.

2. Dar kartą paspauskite pagalbos mygtuką ir 
prisijunkite prie mašinos per prižiūrėtojo režimą. 
Žr. „Prižiūrėtojo režimo įjungimas“.

3. Paspauskite mašinos nuostatų mygtuką.

4. Paspauskite mygtuką „Enable Login“. Šio 
mygtuko užrašas pakis iš „Enable Login“ į 
„Disable Login“ (pasyvinti prisijungimą).

5. Norėdami aktyvinti prisijungimą, paspauskite 
mygtuką „Yes“ (taip).

6. Dabar mašinos paleisties metu bus pateikiamas 
prisijungimo ekranas. Naudotojui reikės įvesti 
savo priskirtąjį prisijungimo kodą, kad jis galėtų 
valdyti mašiną.

7. Naudotojui baigus valdyti mašiną, 
rekomenduojama atsijungti, paspaudžiant 
pagalbos mygtuką ir tada paspaudžiant 
atsijungimo mygtuką. Kitas būdas atsijungti − 
pasukti raktelį į išjungimo padėtį.
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PRISIJUNGIMO EKRANO PASYVINIMAS

1. Įjunkite mašiną.

2. Dar kartą paspauskite pagalbos mygtuką ir 
prisijunkite prie mašinos per prižiūrėtojo režimą. 
Žr. „PRIŽIŪRĖTOJO REŽIMO ĮJUNGIMAS“.

3. Paspauskite mašinos nuostatų mygtuką.

4. Paspauskite mygtuką „Disable Login“.

5. Norėdami pasyvinti prisijungimą mašinos 
paleisties metu, paspauskite mygtuką „Yes“ 
(taip).

6. Norėdami pasirinkti pageidaujamą naudotojo 
profi lį kaip numatytąjį pradžios ekrane be 
prisijungimo, paspauskite mygtuką „Operator“ 
arba „Supervisor“.

7. Pasirinkite iš anksto priskirtą naudotojo profi lį. 
Šiame pavyzdyje pasirinktas operatoriaus profi lis 
„JOHN“. Pasukite raktelį į išjungimo padėtį, kad 
pritaikytumėte nuostatą.

8. Dabar paleisties metu pradžios ekrane 
pateikiamas norimas naudotojo profi lis ir nereikia 
įvesti prisijungimo kodo.

PASTABA. Norėdami pakeisti naudotojo profi lį, kuris 
bus pateiktas kaip numatytasis pradžios ekrane 
be prisijungimo, turite vėl aktyvinti prisijungimą ir 
pakartoti prisijungimo pasyvinimo procedūrą.
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GAMYKLINIO PRIŽIŪRĖTOJO PRISIJUNGIMO 
KODO PAKEITIMAS

1. Paspauskite mašinos nuostatų mygtuką.

2. Paspauskite mygtuką „Add/Edit Profi les“ (pridėti / 
redaguoti profi lius).

3. Paspauskite mygtuką „Edit Profi le“ (redaguoti 
profi lį).

4. Paspauskite mygtuką „Supervisor“, o po to 
– mygtuką „DEFAULT SUPER“ (numatytasis 
prižiūrėtojas).

5. Paspauskite gamyklinį priskirtąjį prisijungimo 
kodą ir įveskite naują. Paspauskite mirksintį 
įrašymo mygtuką, kad įrašytumėte naująjį 
prisijungimo kodą.
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ŠVEITIMO GREIČIO KEITIMAS

1. Įjunkite mašiną.

2. Dar kartą paspauskite pagalbos mygtuką ir 
prisijunkite prie mašinos per prižiūrėtojo režimą. 
Žr. „PRIŽIŪRĖTOJO REŽIMO ĮJUNGIMAS“.

3. Paspauskite maksimalaus šveitimo greičio 
mygtuką, kad patektumėte į šveitimo greičio 
reguliavimo juostą.

4. Paspauskite mygtuką (+), kad padidintumėte 
maksimalų šveitimo greitį. Paspauskite mygtuką 
(−), kad sumažintumėte maksimalų šveitimo 
greitį. 

PROGRAMUOJAMŲJŲ ZONŲ VALDYMO 
MYGTUKŲ KEITIMAS
1. Pasirinkite norimas nuostatas iš šio sąrašo.

 - Šepečio prispaudimo lygis
 - Tirpalo srauto sparta
 - „Quiet-Mode“ išjungtas arba įjungtas
 - Sistema „ec-H2O“ įjungta arba išjungta 

(pasirenkamoji)
 - Režimas „Severe Environment“ įjungtas arba 

išjungtas (pasirenkamasis)
 - Maksimalus šveitimo greitis

2. Įjunkite mašiną.

3. Dar kartą paspauskite pagalbos mygtuką ir 
prisijunkite prie mašinos per prižiūrėtojo režimą. 
Žr. „Prižiūrėtojo režimo įjungimas“.

4. Paspauskite ir palaikykite zonos mygtuką, kol 
ekrane bus pasiūlyta įvardyti naujai nustatytą 
zoną („name preset?“). Pasirinkite „yes“ (taip), 
kad įvardytumėte nustatytą zoną.

5. Jei zonos nuostatos sukonfi gūruotos, pvz., 
koridoriui plauti, tuomet suteikite zonai 
pavadinimą „KORIDORIUS“. Paspauskite žaliąją 
rodyklę naujai nustatytai zonai įrašyti.

6. Paspaudus zonos mygtuką, virš zonos nuostatų 
numerio pasirodys pavadinimas. Pakartokite 
procesą su kitomis nustatytomis zonomis.
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VIDINIO AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIO 
NUOSTATŲ KEITIMAS (modelis su „Pro-Panel“)

1. Pasukite raktelį į įjungimo padėtį.

2. Paspauskite nuostatų mygtuką, esantį pradžios 
ekrane.

3. Paspauskite mygtuką „Battery Type“ 
(akumuliatoriaus tipas).

4. Pasirinkite mašinoje esančio akumuliatoriaus 
tipą ir fi rmos ženklą. Norėdami sužinoti 
akumuliatoriaus tipą ir fi rmos ženklą, žiūrėkite jo 
etiketę. Akumuliatorių sąrašą slinkite mygtukais 
su rodykle aukštyn arba žemyn.

PASTABA. Kai pasirenkamas akumuliatoriaus tipas, 
akumuliatoriaus įkroviklio profi lis ir akumuliatoriaus 
įkrovos indikatorius automatiškai perprogramuojami.

JUTIKLINIO EKRANO KALIBRAVIMAS
1. Įjunkite mašiną, prisijunkite prie pagrindinio 

valdymo ekrano ir paspauskite nuostatų mygtuką, 
kad patektumėte į prižiūrėtojo nuostatų ekraną. 
Žr. „PRIŽIŪRĖTOJO REŽIMO ĮJUNGIMAS“.

2. Norėdami iš naujo sukalibruoti jutiklinį ekraną, 
paspauskite mygtuką „Calibrate Touch“. Jeigu 
lietimo taškai netinkamai sulygiuoti.
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