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INNLEDNING
Denne håndboken følger med alle nye modeller. Den inneholder nødvendige drifts- og vedlikeholdsinstrukser.

Les hele denne håndboken og forstå
maskinen før du betjener den eller utfører vedlikehold.

Denne maskinen vil yte utmerket service. Beste mulige resultater vil imidlertid oppnås for minimumskostnader hvis:

• Maskinen driftes med rimelig påpasselighet.
• Maskinen vedlikeholdes jevnlig – i henhold til de medfølgende vedlikeholdsinstruksene.
• Maskinen vedlikeholdes med utstyr fra leverandøren eller tilsvarende deler.

TILTENKT BRUK

M17 er en industriell kjøremaskin som er designet for å våtskrubbe og feie både ujevne og jevne, harde overfl ater (betong, fl is, stein, syntetisk 
osv.). Typiske bruksområder er skoler, sykehus/helseinstitusjoner, kontorbygninger og butikksenter. Maskinen må ikke brukes på jordsmonn, 
gress, kunstig torv og teppebelagte overfl ater. Denne maskinen er kun ment for innendørs bruk. Denne maskinen er ikke ment for bruk på of-
fentlige veibaner. Denne maskinen skal ikke brukes på andre måter enn det som er beskrevet i denne brukerhåndboken.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden−The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

DFS (Dual Force Sweeping), PerformanceView, Pro-ID, Pro-Check, Perma-Filter, ShakeMax, Zone Settings, SmartRelease, QA Controls, 1−
Step, Dura−Track, Touch−N−Go og Duramer er varemerker som tilhører Tennant Company.

Spesifi kasjoner og deler kan endres uten forhåndsmelding.
Originalinstrukser, copyright ©  2016 – 2020 TENNANT Company, Trykt i USA.

MASKINDATA

Fyll ut under installasjonen for bruk ved 
en senere anledning.

Modellnr. -     

Serienr. -     

Installasjonsdato -     

BESKYTT
MILJØET

Avhend emballasje og brukte kom-
ponenter som batterier og væsker 
på en 
miljøvennlig måte 
i henhold til lokale forskrifter for 
avfallshåndtering.

              Husk alltid å resirkulere.
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Følgende forholdsregler brukes i denne brukerhåndboken 
som angitt i beskrivelsene:

ADVARSEL: For å advare om farer eller 
utrygg praksis som kan resultere i alvorlig 
personskade eller død.

FORSIKTIG: For å advare om utrygg praksis 
som kan resultere i mindre eller moderat 
personskade.

SIKKERHETSHENSYN: For å identifi sere 
handlinger som må følges for trygg bruk av 
utstyret.

Den følgende informasjonen signaliserer mulige farlige 
forhold til operatøren. Vit når disse forholdene kan oppstå. 
Finn alle sikkerhetsanordninger på maskinen. Rapporter 
maskinskade eller feilaktig operasjon øyeblikkelig.

ADVARSEL: Batteriene avgir hydrogengass. 
Det kan forårsake eksplosjon eller brann. Hold 
gnister og fl ammer borte. Hold dekslene åpne 
under lading.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan 
forårsake eksplosjon eller brann. Ikke bruk 
brennbare materialer i tanken(e).

ADVARSEL: Brennbare og reaktive materialer 
kan forårsake eksplosjon eller brann. Ikke 
plukk opp.

ADVARSEL:  Hevet beholder kan falle. Sett på 
tankens støttestang.

ADVARSEL:  Klemmepunkt for løftearm. Hold 
avstand fra løftearmene til beholderen.

ADVARSEL:  Tungt objekt. Feil løfteteknikk kan 
føre til ryggskader. Bruk vinsj ved fjerning.

ADVARSEL:  Ikke spray på mennesker eller 
dyr. Det kan føre til alvorlige personskader. 
Bruk øyebeskyttelse. Hold sprayeren med to 
hender.

ADVARSEL: Elektrisk fare

- Koble fra batterikabler og laderkontakten før 
service utføres på maskinen.

- Ikke lad batteriene hvis strømledningen er 
ødelagt. Ikke utfør endringer på kontakten.

Hvis laderens strømledning er skadet eller ødelagt, må den 
skiftes av produsenten, en autorisert servicerepresentant 
eller annen kvalifi sert person for å unngå en farlig 
situasjon.

Denne maskinen kan være utstyrt med teknologi som 
automatisk kommuniserer over mobilnettverket. Hvis 
denne maskinen skal benyttes på steder hvor bruk av 
mobiltelefon er begrenset grunnet bekymringer knyttet til 
utstyrsinterferens, ta kontakt med en Tennant-representant 
for å få informasjon om hvordan du deaktiverer 
funksjonaliteten for mobilkommunikasjon.

SIKKERHETSHENSYN: 

1. Ikke betjen maskinen:
 - Uten opplæring og autorisasjon.
 - Med mindre du har lest og forstått brukerhåndboken.
 - Under påvirkning av alkohol og visse typer medisin.
 - Ved bruk av en mobiltelefon og andre typer 

elektroniske enheter.
 - Hvis man ikke er psykisk og fysisk i stand til å følge 

maskininstruksene.
 - Hvis bremsen er koplet ut.
 - Uten fi ltre på plass eller med tilstoppede fi ltre.
 - I støvete omgivelser uten støvsugerviften på.
 - Hvis den ikke fungerer som den skal.
 - Med puter eller tilbehør som ikke leveres eller er 

godkjent av Tennant. Bruk av andre puter kan 
redusere sikkerhetsnivået.

 - Utendørs. Denne maskinen er kun for innendørs 
bruk.

 - I områder hvor brannfarlig damp/væske eller 
brennbart støv er til stede.

 - I områder som er for mørke til å se kontrollene 
godt og hvor man ikke kan betjene maskinen med 
mindre driftslys/frontlys er påslått.

 - I områder med mulighet for fallende objekter med 
mindre maskinen er utstyrt med oververn.

 - Med bakre støtfangerdør/-trinn i senket posisjon.

2. Før du starter maskinen:
 - Sjekk maskinen for væskelekkasje.
 - Sørg for at alle sikkerhetsanordninger er på plass og 

fungerer som de skal.
 - Sjekk om bremsene og styringen fungerer ordentlig.
 - Sjekk athåndbrekket fungerer som det skal.
 - Juster og fest setebeltet (hvis utstyrt).

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER – TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
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3. Når du bruker maskinen:

- Bruk den kun som beskrevet i denne 
brukerhåndboken.

- Bruk bremsene til å stanse maskinen.
- Ikke plukk opp brennende eller røykende skrot, slik 

som sigaretter, fyrstikker og varm aske.
- Kjør sakte i stigninger og på glatte overfl ater.
- Ikke skrubb eller fei på rampestigninger som 

overskrider en stigningsgrad på 10,5 % for Dual 
Force og 5 % for Direct Throw. Ikke transporter på 
rampestigninger som overskrider en stigningsgrad 
på 13 % for Dual Force og 5 % for Direct Throw 
(med beholder senket).

- Reduser hastigheten under svinging.
- Hold alle kroppsdeler innenfor operatørstasjonen 

når maskinen er i bevegelse.
- Vær alltid oppmerksom på omgivelsen under 

betjening av maskinen.
- Ikke åpne video-/hjelpskjermene mens maskinen er i 

bevegelse. (Pro-Panel)
- Vær forsiktig når du reverserer maskinen.
- Vær forsiktig når du fl ytter maskinen med 

beholderen hevet.
- Sørg for at du har tilstrekkelig klaring før du hever 

samlekassen.
- Ikke hev beholderen mens maskinen står i en 

helling.
- Hold barn og uautoriserte personer unna maskinen.
- Ikke ha passasjerer på noen del av maskinen.
- Sikkerhets- og trafi kkregler skal alltid overholdes.
- Rapporter maskinskade eller feilaktig operasjon 

øyeblikkelig.
- Følg blandings-, håndterings- og 

avhendingsinstrukser på kjemikaliebeholdere.
- Følg stedets sikkerhetsretningslinjer for våte gulv.
- Ikke etterlat maskinen uten tilsyn ved fylling av 

løsningtanken med automatisk fyllingsfunksjon.
- Parker maskinen på en jevn fl ate ved fylling av 

løsningtanken med automatisk fyllingsfunksjon.

4. Før du forlater eller utfører service på maskinen:
- Stans på en plan overfl ate.
- Trekk til håndbremsen.
- Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

5. Når du utfører service på maskinen:
- Alt arbeid skal utføres med tilstrekkelig belysning og 

synlighet.
- Sørg for at arbeidsområdet er godt ventilert.
- Unngå bevegelige deler. Ikke bruk løse klær og 

smykker, og sett opp langt hår.
- Blokker maskinhjulene før maskinen jekkes opp.
- Maskinen må kun jekkes opp på angitte steder. Støtt 

maskinen med støttebein.
- Bruk en vinsj eller jekk som støtter vekten av 

maskinen.
- Ikke skyv eller trekk maskinen uten en operatør i 

setet som kontrollerer maskinen.
- Ikke skyv eller trekk maskinen i hellinger med 

bremsen utkoplet.
- Bruk papp til å fi nne hydraulikkvæskelekkasjer 

under trykk.

- Ikke bruk høytrykksspyler eller vannslange på 
maskinen i nærheten av elektriske komponenter.

- Koble fra batterikoblinger og laderledning før du 
jobber med maskinen.

- Ikke trekk i batteriladerens ledning for å koble fra. 
Grip tak i kontakten ved uttaket og trekk den ut.

- Ikke bruk ikke-kompatible batteriladere, siden dette 
kan skade batteripakkene og dermed forårsake 
brann.

- Kontroller laderledningen regelmessig for å se etter 
slitasje.

- Ikke koble fra den eksterne laderens 
likestrømsledning fra maskinkontakten når laderen 
er i bruk. Dette kan føre til lysbuedannelse. Hvis 
laderen må avbrytes under lading, kobler du først 
fra strømledningen.

- Unngå kontakt med batterisyre.
- Hold alle metallgjenstander borte fra batteriene.
- Bruk en ikke-ledende enhet for batterifjerning.
- Bruk en vinsj og tilstrekkelig hjelp når du løfter 

batteriene.
- Batteriinnsetting skal utføres av kvalifi sert personell.
- Følg stedets sikkerhetsretningslinjer for fjerning av 

batterier.
- Alle reparasjoner må kun utføres av kvalifi sert 

servicemekaniker.
- Ikke prøv å endre maskinen fra originaldesignet.
- Bruk reservedeler fra Tennant eller andre godkjente 

reservedeler.
- Bruk personlig verneutstyr etter behov og der det er 

anbefalt i denne brukerhåndboken.

For sikkerhet: bruk hørselsvern.

For sikkerhet: bruk vernehansker.

For sikkerhet: bruk øyevern.

For sikkerhet: bruk støvmaske.
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6. Ved lasting/lossing av maskin på/av lastebil eller 

henger:
 - Tøm tanker før lasting av maskinen.
 - Senk skrubbehodet og nalen før maskinen festes 

fast.
 - Tøm avfallstanken før lasting av maskinen.
 - Stans på en plan overfl ate, aktiver 

parkeringsbremsen og la nøkkelen stå i ON-
posisjon til reimene er festet.

 - Blokker maskinens hjul.
 - Fest maskinen fast til lastebil eller tilhenger.
 - Bruk en rampe, lastebil eller tilhenger støtter vekten 

av maskinen og operatøren.
 - Ikke last/last av på Direct Throw-maskiner på 

rampestigninger som overskrider en stigningsgrad 
på 13 %. Ikke last/last av på Dual Force-
maskiner på rampestigninger som overskrider en 
stigningsgrad på 20 %.

 - Bruk en vinsj. Ikke skyv maskinen av/på lastebilen 
eller tilhengeren med mindre lastehøyden er 380 
mm eller mindre fra bakken.
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Følgende sikkerhetsdekaler er plassert på maskinen på 
angitte steder. Skift ut ødelagte/manglende dekaler.

Plassert på det elektriske 
panelet.

ADVARSELSDEKAL – Brennbare 
og reaktive materialer kan 
forårsake eksplosjon eller brann. 
Ikke plukk opp.

ADVARSELSMERKING – Brennbare 
materialer kan forårsake eksplosjon eller 
brann. Ikke bruk brennbare materialer i 
tanken.

FOR SIKKERHETSDEKAL – 
Ikke betjen maskinen med 
bakre støtfangerdør/-trinn 
i senket posisjon. Ikke ha 
passasjerer på noen del av 
maskinen.

Plassert på lokket 
til løsningtanken, 
gjenvinningstanken og 
vaskemiddeltanken (ekstra).

Plassert på bakre 
støtfangerdør/-trinn.

FOR SIKKERHETSDEKAL – Kun 
autorisert servicemekaniker.

Plassert på deksel for kretskort 
og elektrisk panel.
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ADVARSELSMERKING – Batteriene 
avgir hydrogengass. Det kan forårsake 
eksplosjon eller brann. Hold gnister 
og fl ammer borte. Hold dekslene åpne 
under lading.

Plassert på det elektriske 
panelet.

Plassert på tankens støttestang.

Funnet på begge løftearmer.

Plassert nederst på dekselet 
til batterirommet.

ADVARSELSDEKAL – 
Klemmepunkt for løftearm. 
Hold avstand fra løftearmene.

ADVARSELSDEKAL – Hevet tank kan 
falle. Sett på tankens støttestang.

FOR SIKKERHETSDEKAL – Les 
brukerhåndboken før bruk.
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SIKKERHET

ADVARSELSMERKING – Tungt 
objekt. Feil løfteteknikk kan føre til 
ryggskader. Bruk vinsj ved løfting.

Plassert under dekselet 
til høytrykksspyleren. Plassert på dekselet til 

høytrykksspyleren.

ADVARSELSMERKING – 
Ikke spray på mennesker 
eller dyr. Det kan føre til 
alvorlige personskader. 
Bruk øyebeskyttelse. Hold 
sprayeren med to hender.
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  MASKINKOMPONENTER

A. Beholder
B. Beholderdeksel
C. Løsningtank
D. Deksel på løsningtank
E. Deksel på batterihus
F. Ryggealarm/blinkende lys (ekstra)
G. Deksel på gjenvinningstank
H. Gjenvinningstank
I. Venstre kappe
J. Bakre støtfangerdør/-trinn
K. Bakre nal  
L. Oververn (ekstra)
M. Ratt
N. Operatørsete 
O. ec−H2O-systemmodulrom (ekstra) – plasser 

bak høyre kappe
P. Høyre kappe
Q. Støvfi lter for beholder – plassert under 

beholderdekselet

R. Feiende sidebørster
S. Feiende hovedbørster
T. Skrubbende sidebørste (ekstra)
U. Skrubbehode
V. Skrubbende hovedbørster
W. Sidenaler
X. Dreneringsslange for gjenvinningstank
Y. Støvsugerslange
Z. Dreneringsslange for løsningtank
AA. Høytrykksvasker (ekstra)
AB. Aktiv stav for tørr støvsuging (ekstra)
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A. Nøkkelbryter
B. Retningsbryter
C. Nødstoppknapp
D. Driftslys-/farelysbryter (ekstra)
E. Spraydysebryter (ekstra) / Høytrykksvasker 

(ekstra)
F. Parkeringsbremsepedal
G. Bremsepedal
H. Propellpedal

  KONTROLLER OG INSTRUMENTER

K

J

I

L

A

B

C

E

D

Standard kontrollpanel

H

F

G

I. Heve-/senkebryter for beholder
J. Bryter for fi lterrister
K. Bryter for svært tilsølte overfl ater 

(ekstrautstyr) eller målebryter for vaskemiddel 
(ekstrautstyr)

L. Utrullingsbryter for beholder

Kun standard kontrollpanel
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  STANDARD KONTROLLPANEL

A. Horn
B. Feil-/varselindikatorlampe
C. Knapp for kontrastkontroll
D. Indikator for batteriutlading
E. Timeteller
F. Knapp for konfi gurasjonsmodus
G. Gjenvinningstank full indikator
H. LCD-display
I. Indikator for løsningtank
J. Knapp for hovedbørstetrykk
K. Indikatorlamper for hovedbørstetrykk
L. 1-STEP-knapp
M. ec−H2O / ES-knapp (utvidet skrubbing) 

(ekstra)
N. Skrubbeknapper (angitt i blått)
O. Knapp for skrubbende hovedbørste

P. Knapp for vakuumvifte for skrubbing/nal
Q. Knapp for skrubbende sidebørste (ekstra)
R. Feieknapper (angitt i brunt)
S. Knapp for feiende hovedbørste
T. Knapp for vakuumvifte for feiing
U. Knapp for feiende sidebørste
V. Av/på-knapper for løsning
W. Knapp for løsningsreduksjon (-)
X. Indikatorlamper for løsningstrømning
Y. Økningstast for løsning (+)
Z. USB-port (kun service)

A

B

J

K

V

D

C

I

E
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H
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DRIFT

  PRO-PANEL-KONTROLLER

A. Horn
B. Feil/varsel-indikatorknapp
C. ec−H2O / ES-knapp (utvidet skrubbing)
D. Bryter for svært tilsølte overfl ater 

(ekstrautstyr) eller målebryter for vaskemiddel 
(ekstrautstyr)

E. Knapp for maskinstatus
F. Hjelpknapp
G. Knapp for fi lterrister
H. Tilgangsknapp for hovedbørstetrykk
I. Feieknapper (angitt i brunt)
J. Knapp for feiende hovedbørste
K. Knapp for vakuumvifte for feiing
L. Knapp for feiende sidebørste
M. Knapp for ryggekamera
N. Tilgangsknapp for løsningskontroll

O. Skrubbeknapper (angitt i blått)
P. Knapp for skrubbende hovedbørste
Q. Knapp for vakuumvifte for skrubbing/nal
R. Knapp for skrubbende sidebørste (ekstra)
S. 1-STEP-knapp
T. Videohjelp
U. Knapp for sonekontroll 1
V. Knapp for sonekontroll 2
W. Knapp for sonekontroll 3
X. Knapp for beholderkontroll
Y. USB-port (kun service)
Z. Av/på-knapper for løsning

A

R
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B
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 SYMBOLDEFINISJON

Disse symbolene brukes på maskinen til å identifi sere kontroller, displayer og funksjoner.

Horn Løsningsreduksjon (-)

Feil-/varselindikator Løsningsøkning (+)

Gjenvinningstank Løsningstrømning

Løsningtank Løsning av/på

Børstetrykk for hovedskrubbebørste På

1-STEP Av

ES (utvidet skrubbing) (ekstra) Nødstopp

ec-H2O (ekstra) Filterrister

Skrubbemodus Driftslys/farelys

Feiende sidebørste Farelys

Vakuumvifte for feiing Spraydyse (ekstra)

Feiende hovedbørste
Bryter for svært tilsølte overfl ater 
(ekstrautstyr) eller målebryter for 
vaskemiddel (ekstrautstyr)

Skrubbende sidebørste Sikringsbryter

Vakuumvifte for skrubbing/nal Jekkepunkt

Skrubbende hovedbørste Fremover/revers
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DRIFT

Standard panelsymboler

Kort vaskemiddeltilførsel for svært 
tilsølte overfl ater

Lang vaskemiddeltilførsel for svært 
tilsølte overfl ater

Kort økning av vaskemiddel for 
svært tilsølte overfl ater eller lavt 
nivå av vaskemiddelmåling

Lang økning av vaskemiddel for 
svært tilsølte overfl ater eller høyt 
nivå av vaskemiddelmåling

Hev beholder Batteriladning

Senk beholder Kontrastkontroll

Rull beholder ut Timeteller

Rull beholder inn Konfi gurasjonskontroll

Pro-Panel-symboler

Hjelp Kontrolltilgang beholder

Soneinnstilling 1 Hev beholder

Soneinnstilling 2 Senk beholder

Soneinnstilling 3 Rull beholder ut

Indikator for batteriutlading Rull beholder inn

Kontrolltilgang beholder Varsel/feil

Timeteller Sjekklisteelement ubekreftet

Pålogging Sjekklisteelement bekreftet
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 DRIFT  

Pro-Panel-symboler

Logg ut Velg

Arbeidslederinstillinger Roter maskinvisning

Kontrollørmeny Kamerainnstillinger

Oppstartvideo Kontrollhjelp

Videohjelp Om oss

Videoknapp Tilbaketast

Videolisteknapp Ryggekamera

Hjem (hoveddriftsskjerm) Oppoverpil

Batteritype Nedoverpil

Deaktiver innlogging Tilbakepil

Legg til / rediger profi ler Aktiver innlogging

Operatør Kalibrer berøring

Kontrollør Oppsett av sjekkliste

Rediger profi l Eksporter alle

Legg til profi l Eksporter ny

Slett profi l Eksporter sjekklister

Kopier profi l Skjermlås

Oppgi Dato/tid innstilt
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DRIFT

 DRIFT AV KONTROLLER – STANDARDPANEL

   INDIKATOR FOR BATTERIUTLADING

Indikator for batteriutlading viser ladenivået til 
batteriene mens maskinen er i drift.

Når batteriene er fulladet lyser alle de fem stolpene. 
Lad opp batteriene når kun én stolpe vises i 
displayet. Ikke la batteriene lades ut under 20 % 
(siste stolpe).

MERK: Avlesningen på indikatoren for batteriutlading 
er ikke nøyaktig når maskinen slås på. Betjen 
maskinen i et par minutter før du leser av batterienes 
ladenivå.

  TIMETELLER

Timetelleren registrerer antall timer maskinen 
ble brukt. Bruk denne informasjonen til å fastslå 
maskinens serviceintervaller.

   GJENVINNINGSTANK FULL INDIKATOR

Indikatoren for gjenvinningstanken viser FULL når 
gjenvinningstanken er full. Alle skrubbefunksjoner 
stopper når gjenvinningstanken er full. Tøm 
gjenvinningstanken når indikatoren viser FULL.

   INDIKATOR FOR LØSNINGTANK

Indikatoren for løsningtanken viser væskemengden 
i løsningtanken. Fyll på løsningtanken når det ikke 
lenger vises stolper i displayet. Maskinen slutter å 
skrubbe når løsningtanken er tom.
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   KNAPP FOR KONTRASTKONTROLL

Bruk knapp for kontrastkontroll for å mørkne/lysne 
LCD-displayet.

    KNAPP FOR KONFIGURASJONSMODUS

Knappen for konfi gurasjonsmodus brukes til å 
få tilgang til konfi gurasjons- og diagnostikkmodi. 
Kun autorisert servicepersonell og TENNANT-
representanter skal ha tilgang til disse modi.

  1-TRINNSKNAPP

Trykk på 1-STEP-knappen for å aktivere alle 
valgte feie- og skrubbefunksjoner. Før 1-STEP-
knappen trykkes vil lysene over alle de valgte 
skrubbe-/feiefunksjonene være på, men de valgte 
funksjonene vil være i standbymodus til 1-STEP-
KNAPPEN trykkes. Trykk på 1-STEP-knappen igjen 
etter endt rengjøring for å stanse alle skrubbe- og 
feiefunksjoner.

MERK: Nalen vil være nede og vakuumviften vil være 
på i et par sekunder for å plukke opp gjenværende 
vann etter 1-STEP-knappen er deaktivert.

Indikatorlampen over knappen vil begynne å lyse når 
1-STEP-knappen trykkes.
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   KNAPP FOR FEIENDE SIDEBØRSTE

Slå på feiende sidebørste: Trykk på knappen for 
feiende sidebørste. Indikatorlyset tennes.

Slå av feiende sidebørste: Trykk på knappen for 
feiende sidebørste. Indikatoren slukker.

MERK: De feiende sidebørstene fungerer ikke 
uavhengig av feiende hovedbørster. De feiende 
hovedbørstene slås også på når knappen for feiende 
sidebørster trykkes.

    KNAPP FOR VAKUUMVIFTE FOR FEIING

Slå på vakuumvifte for feiing: Trykk på knapp for 
vakuumvifte for feiing. Indikatorlyset tennes.

Slå av vakuumvifte for feiing: Trykk på knapp for 
vakuumvifte for feiing. Indikatoren slukker.

   KNAPP FOR FEIENDE HOVEDBØRSTE

Slå på feiende hovedbørste: Trykk på knappen for 
feiende hovedbørste. Indikatorlyset tennes.

Slå av feiende hovedbørste: Trykk på knappen for 
feiende hovedbørste. Indikatoren slukker.

   KNAPP FOR SKRUBBENDE SIDEBØRSTE 
(EKSTRA)

Slå på skrubbende sidebørste: Trykk på knapp for 
skrubbende sidebørste. Indikatorlyset tennes.

Slå av skrubbende sidebørste: Trykk på knapp for 
skrubbende sidebørste. Indikatoren slukker.

MERK: De skrubbende sidebørstene fungerer 
ikke uavhengig av skrubbende hovedbørster. 
De skrubbende hovedbørstene slås også på når 
knappen for skrubbende sidebørster trykkes.
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    KNAPP FOR VAKUUMVIFTE FOR SKRUBBING/
NAL

Senk nalen og slå på vakuumviften: Trykk på 
knappen vakuumvifte for skrubbing/nal. Indikatorlyset 
tennes.

Hev nalen og slå av vakuumviften: Trykk på knappen 
vakuumvifte for skrubbing/nal. Indikatoren slukker.

   KNAPP FOR SKRUBBENDE HOVEDBØRSTE

Slå på skrubbende hovedbørste: Trykk på knappen 
for skrubbende hovedbørste. Indikatorlyset tennes.

Slå av skrubbende hovedbørste: Trykk på knappen 
for skrubbende hovedbørste. Indikatoren slukker.

   AV/PÅ-KNAPP FOR LØSNING

Løsningstrømningen er utformet til å være på når 
skrubbebørstene er på. Den kan slås av i ti sekunder 
med knappen løsning av/på for å gå rundt hjørner 
osv. Se også ANGI LØSNINGSTRØMNING.

Slå av løsningstrømningen (i ti sekunder): Trykk 
på løsning av/på-knappen. Alle indikatorer for 
løsningstrømning slås av. (Løsningstrømning vil 
automatisk starte på nytt etter forsinkelsen på 10 
sekunder).

Slå på løsningstrømning: Trykk på løsning av/på-
knappen. Løsningsindikatorene slås på igjen og 
løsningstrømningen vil gå tilbake til siste brukte 
innstilling. 
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   BRYTER FOR SVÆRT TILSØLTE OVERFLATER 
(EKSTRA)

Bryteren for svært tilsølte overfl ater påfører ekstra 
vaskemiddel på områder med svært mye skitt og 
smuss.

Trykk øverst på bryteren for svært tilsølte 
overfl ater for å aktivere 30 sekunder med 
vaskemiddelrengjøring, og nederst for å gi fem 
minutter med vaskemiddelrengjøring. Lampene i 
bryterdisplayet hvor innstillingen er aktivert.

MERK: Denne bryteren kan konfi gureres til andre 
tidsperioder. Kontakt en servicerepresentant fra 
Tennant for å endre standardinnstillingene for 
fl yttider.

Skrubbemodusen ec-H2O deaktiveres midlertidig når 
bryteren for svært tilsølte overfl ater er aktivert. ec-
H2O-modus slås automatisk på igjen når bryteren for 
svært tilsølte overfl ater slås av/utløper.

Løsningstrømning og børstetrykk går automatisk til 
høyeste/tyngste innstillinger når bryteren for svært 
tilsølte overfl ateraktiveres, men kan justeres til 
lavere/lettere innstillinger. Se ANGI BØRSTETRYKK 
og ANGI LØSNINGSTRØMNING.

MÅLER FOR VASKEMIDDEL (EKSTRAUTSTYR)

Måleren for vaskemiddel gir en løpende økt 
vaskemiddelmengde for områder med svært mye 
skitt og smuss.

Trykk øverst på knappen for å øke vaskemiddelfl yten. 
Trykk nederst på knappen for enda større økning i 
vaskemiddelfl yten. Lampene i bryterdisplayet hvor 
innstillingen er aktivert.

MERK: Denne bryteren kan konfi gureres til andre 
fl ytmengder. Kontakt en servicerepresentant fra 
Tennant for å endre standardinnstillingene for 
fl ytmengder.

   BRYTER FOR FILTERRISTER

Trykk på bryteren for fi lterrister. Filterristeren 
aktiveres i 30 sekunder. 

Knappen for fi lterrister vil lyse mens fi lterristeren er i 
bruk. Trykk øverst på bryteren for fi lterrister igjen for 
å stoppe fi lterristeren.
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BETJENING AV KONTROLLER – PRO-PANEL

PRO-ID-PÅLOGGINGSSKJERM

MERK: Påloggingsskjermen Pro-ID gjelder kun hvis 
maskinen er konfi gurert med den. Forhåndsdefi nerte 
brukerkontoer må opprettes i arbeidsledermodus. 

Bruk påloggingsskjermen Pro-ID for å logge på 
maskinen.

Bruk tastaturet til å angi påloggingsnummeret for 
brukeren i displayet over tastaturet.

Trykk på Enter for å logge på maskinen.

Trykk på tilbakeknappen for å slette og angi 
et tall på nytt ved behov.

Når Pro-Panel er i arbeidsledermodus vil et 
tannhjulsymbol vises nederst til høyre på skjermen. 
Når det er i operatørmodus vil et videosymbol vises.

KNAPP FOR MASKINSTATUS

Knappen for maskinstatus gir tilgang til fi re 
forskjellige indikatorer for maskinstatus. 
Standarddisplayet viser batteristatusen når maskinen 
er påslått. Enhver av de fi re indikatorene kan angis 
som standarddisplay til maskinen slås av.

Trykk på knapp for maskinstatus for å få tilgang til 
alle fi re knapper for maskinstatus. Alle fi re knapper 
for maskinstatus vises i displayet i fl ere sekunder før 
standardknappene igjen vises i displayet.

 Indikator for batteriutlading viser ladenivået 
til batteriene mens maskinen er i drift. 

Når batteriene er fulladet er alle de fem stolpene 
tent. Lad opp batteriene når kun én stolpe vises i 
displayet. Ikke la batteriene lades ut under 20 % 
(siste stolpe).

MERK: Avlesningen på indikatoren for batteriutlading 
er ikke nøyaktig når maskinen slås på. Betjen 
maskinen i et par minutter før du leser av batterienes 
ladenivå.
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 Timetelleren registrerer antall timer maskinen 
ble brukt. Bruk denne informasjonen til å 
fastslå maskinens serviceintervaller.

 Indikatoren for løsningtanken viser 
væskemengden i løsningtanken. Fyll på 
løsningtanken når det ikke lenger vises 
stolper i displayet. Maskinen slutter å 
skrubbe når løsningtanken er tom.

 Indikatoren for gjenvinningstanken 
viser FULL når gjenvinningstanken er 
full. Alle skrubbefunksjoner stopper 
når gjenvinningstanken er full. Tøm 
gjenvinningstanken når indikatoren viser 
FULL.

  ENDRE STANDARDKNAPPEN

Trykk på ønsket knapp for maskinstatus mens 
alle fi re knapper for maskinstatus vises i displayet 
for å endre den til den nye standardknappen. De 
andre tre knappene for maskinstatus forsvinner fra 
displayet, og den nylig valgte maskinstatusknappen 
vil bli standard helt til maskinen slås av. Knappen for 
batteristatus vil igjen bli standarden når maskinen 
slås på.
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   1-TRINNSKNAPP

Trykk på 1-STEP-knappen for å aktivere alle valgte 
feie- og skrubbefunksjoner. Trykk på 1-STEP-
knappen igjen etter endt rengjøring for å stanse alle 
skrubbe- og feiefunksjoner.

MERK: Nalen vil være nede og vakuumviften vil være 
på i et par sekunder for å plukke opp gjenværende 
vann etter 1-STEP-knappen er deaktivert.

1-STEP-knappen og alle valgte skrubbe- og 
feiefunksjonsknapper vil lyses når 1-STEP-knappen 
trykkes.

Kantene på alle valgte feie- og skrubbeknapper vil 
lyse for å vise at de er i standby-modus før 1-STEP-
knappen trykkes. De valgte knappene vil begynne å 
lyse nå 1-Step-knappen trykkes.

      KNAPP FOR FEIENDE HOVEDBØRSTE

Slå på feiende hovedbørste: Trykk på knappen for 
feiende hovedbørste. Knappen vil lyse.

Slå av feiende hovedbørste: Trykk på knappen for 
feiende hovedbørste. Knappen vil slukkes.

    KNAPP FOR VAKUUMVIFTE FOR FEIING

Slå på vakuumvifte for feiing: Trykk på knapp for 
vakuumvifte for feiing. Knappen vil lyse.

Slå av vakuumvifte for feiing: Trykk på knapp for 
vakuumvifte for feiing. Knappen vil slukkes.
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KNAPP FOR FEIENDE SIDEBØRSTE

Slå på feiende sidebørste: Trykk på knappen for 
feiende sidebørste. Knappen vil lyse.

Slå av feiende sidebørste: Trykk på knappen for 
feiende sidebørste. Knappen vil slukkes.

KNAPP FOR SKRUBBENDE HOVEDBØRSTE

Slå på skrubbende hovedbørste: Trykk på knappen 
for skrubbende hovedbørste. Knappen vil lyse.

Slå av skrubbende hovedbørste: Trykk på knappen 
for skrubbende hovedbørste. Knappen vil slukkes.

    KNAPP FOR VAKUUMVIFTE FOR SKRUBBING/
NAL

Senk nalen og slå på vakuumviften: Trykk på 
knappen vakuumvifte for skrubbing/nal. Knappen vil 
lyse.

Hev nalen og slå av vakuumviften: Trykk på 
vakuumvifte/nal-knappen. Knappen vil slukkes.

         KNAPP FOR SKRUBBENDE SIDEBØRSTE 
(EKSTRA)

Slå på skrubbende sidebørste: Trykk på knapp for 
skrubbende sidebørste. Knappen vil lyse.

Slå av skrubbende sidebørste: Trykk på knapp for 
skrubbende sidebørste. Knappen vil slukkes.
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   AV/PÅ-KNAPP FOR LØSNING

Løsningstrømningen er utformet til å være på når 
skrubbebørstene er på. Den kan slås av i ti sekunder 
med knappen løsning av/på for å gå rundt hjørner 
osv. Se også ANGI LØSNINGSTRØMNING.

Slå av løsningstrømningen (i ti sekunder): Trykk 
på løsning av/på-knappen. Alle indikatorer for 
løsningstrømning slås av. (Løsningstrømning vil 
automatisk starte på nytt etter forsinkelsen på 10 
sekunder).

Slå på løsningstrømning: Trykk på løsning av/på-
knappen. Løsningsindikatorene slås på igjen og 
løsningstrømningen vil gå tilbake til siste brukte 
innstilling. 

   KNAPP FOR FILTERRISTER

Trykk på knappen for fi lterrister. Filterristeren 
aktiveres i 30 sekunder. 

Knappen for fi lterrister vil lyse mens fi lterristeren er 
i bruk. Trykk på knappen for fi lterrister igjen for å 
stoppe fi lterristeren.

   Skjermlås

Skjermlåsfunksjonen er designet for å låse skjermen 
automatisk og forhindre at man utilsiktet berører 
maskinkontroller under betjening av maskinen. 
Skjermlåsinnstillingen kan justeres under Supervisors 
Controls. Se ANGI/ENDRE SKJERMLÅS.

Lås opp skjermen: Trykk på skjermlåsikonet.
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KNAPP FOR SVÆRT TILSØLTE OVERFLATER 
(EKSTRA)

Bryteren for svært tilsølte overfl ater påfører ekstra 
vaskemiddel på områder med svært mye skitt og 
smuss.

Trykk og hold på knappen for svært tilsølte 
overfl ater for å aktivere 30 sekunder med 
vaskemiddelrengjøring. Knappen for svært tilsølte 
overfl ater vil lyse når den er aktivert, og slukkes 
ved tidsavbrudd/hvis de slås av. Trykk og hold på 
knappen for svært tilsølte overfl ater fl ere sekunder 
til for at funksjonen skal aktivere fem minutter med 
vaskemiddelrengjøring. 

MERK: Bryteren for svært tilsølte overfl ater kan 
konfi gureres slik at den holdes aktiv i over fem 
minutter. Kontakt en servicerepresentant fra Tennant.

Den gjenværende tiden for skrubbingen av svært 
tilsølte overfl ater vises midt på 1-STEP-knappen. 
Det slås av automatisk når tiden er ute eller når du 
trykker på den igjen.

Skrubbemodusen ec-H2O deaktiveres midlertidig når 
bryteren for svært tilsølte overfl ater er aktivert. ec-
H2O-modus slås automatisk på igjen når bryteren for 
svært tilsølte overfl ater slås av/utløper.

Løsningstrømning og børstetrykk går automatisk til 
høyeste/tyngste innstillinger når bryteren for svært 
tilsølte overfl ateraktiveres, men kan justeres til 
lavere/lettere innstillinger. Se ANGI BØRSTETRYKK 
og ANGI LØSNINGSTRØMNING.

MÅLER FOR VASKEMIDDEL (EKSTRAUTSTYR)

Måleren for vaskemiddel gir en løpende økt 
vaskemiddelmengde for områder med svært mye 
skitt og smuss.

MERK: Denne bryteren kan konfi gureres til andre 
fl ytmengder. Kontakt en servicerepresentant fra 
Tennant for å endre standardinnstillingene for 
fl ytmengder.

Trykk på bryteren for måling av vaskemiddel for å 
endre fl ytmengden av vaskemiddel. Knappen vil 
rullere mellom de tre ulike innstillingene

 av

lav (1 % 
vaskemiddelfl yt)

 Høy (3 % 
vaskemiddelfl yt)
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     KNAPPER FOR SONEKONTROLL

Maskiner med Pro-Panel kan forhåndsprogrammeres 
med opptil tre skrubbe-/feieinnstillinger for 
rengjøring av forskjellige gulvtyper. Disse må 
konfi gureres på forhånd med arbeidsledermodus. 
Se PROGRAMMERE KNAPPENE FOR 
SONEKONTROLL.

Trykk på riktig knapp for sonekontroll. Den valgte 
forhåndsinnstillingsknappen vil lyse, og navnet 
på sonen vises over knappen. Indikatorstolpen 
for løsningstrømning/justeringsknapper og 
indikatorstolpen for børstetrykk/justeringsknappene 
vil vises midlertidig i displayet for å vise innstillingene 
for den valgte sonen.

    KNAPP FOR RYGGEKAMERA

Trykk på knappen for ryggekamera for å 
sjekke rengjøringsresultatet. Skjermen for 
ryggekameraet vil vises i kontrollpaneldisplayet 
i en begrenset tidsperiode. Hovedskjermen 
går tilbake til kontrollpanelet når visning av 
ryggekameraet avsluttes. Trykk hvor som helst på 
kontrollpaneldisplayet for å slå av ryggekameraet og 
gå tilbake til hovedskjermen.

SIKKERHETSHENSYN: Vær alltid klar over dine 
omgivelser når du bruker maskinen.

Kameraet slås på automatisk når retningsbryteren 
settes i revers, og vil være påslått mens maskinen 
står i revers.

Ryggekameraet er plassert på gjenvinningstanken, 
over stedet der vakuumslangen er tilkoblet 
gjenvinningstanken.
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   HJELPKNAPP

SIKKERHETSHENSYN: Når maskinen brukes, 
ikke åpne video-/hjelpskjermene mens maskinen 
er i bevegelse. (Pro-Panel)

Trykk på Hjelp for å få tilgang til hjelpeskjermen.

Trykk på knappen for det gjeldende hjelpeemnet.

Trykk kort på velg språk-knappen for å gå til 
språkskjermen.

Trykk på logg på/logg av for å logge på/av 
maskinens operativsystem.

Trykk på knappen kontrollhjelp for å få tilgang 
til hjelpeskjermen for kontroller.

Trykk på oppstartsvideo-knappen for å vise 
oppstartsvideoen.

Trykk på om-knappen for å få tilgang til 
informasjon om maskinens operativsystem.

Trykk på knappen sjekkliste før bruk for å få 
tilgang til sjekklisten før bruk.

Trykk på velg språk-knappen. Velg et språk fra listen 
for å endre språket for maskinens operativsystem. 
Flagget for landet til det valgte språket vises øverst 
på skjermen.

Trykk på knappen pil ned for å bla ned 
gjennom språklisten.

Trykk på knappen pil opp for å bla opp 
gjennom språklisten.

Trykk på tilbakepilknappen for å gå tilbake til 
forrige skjermbilde.

Trykk på knappen sjekkliste før bruk for å få 
tilgang til sjekklisten før bruk.

Trykk på knappen kontrollhjelp for å få tilgang til 
informasjon om Pro-Panel-kontrollene.

Trykk på knappen pil tilbake for å gå tilbake til 
hovedskjermen for hjelp.

Trykk på hjem-knappen for å gå tilbake til 
hovedskjermen.
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Trykk på om-knappen for å få tilgang til informasjon 
om maskinens programvare.

Trykk på knappen pil ned for å bla ned 
gjennom språklisten.

Trykk på knappen pil opp for å bla opp 
gjennom språklisten.

Trykk på hjem-knappen for å gå tilbake til 
hovedskjermen.

Trykk på tilbakepilknappen for å gå tilbake til 
forrige skjermbilde.

Trykk på knappen pil fremover for å få tilgang 
til maskininformasjon fra listen.
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   HJELPKNAPP FOR VIDEO

SIKKERHETSHENSYN: Når maskinen brukes, 
ikke åpne video-/hjelpskjermene mens maskinen 
er i bevegelse. (Pro-Panel)

MERK: Stopp maskinen før du åpner hjelpeskjermen 
for video/videoer. Ikke åpne video-/hjelpskjermene 
mens maskinen er i bevegelse.

Trykk på videoknappen for få tilgang til 
hjelpeskjermen for video.

 

Trykk på riktig videoknapp for å 
vise hjelpevideoen for en bestemt 
maskinkomponent.

Trykk på knappen roter maskin for å få 
tilgang til videohjelpknappene plassert foran, 
bak eller på siden av maskinen.

Trykk på hjem-knappen for å gå tilbake til 
hovedskjermen.

Trykk på tilbakepilknappen for å gå tilbake til 
forrige skjermbilde.

Trykk på knappen videoliste for å få tilgang til 
en tekstliste for alle hjelpevideoer.

Velg en video fra listen for å vise videoen hvis 
videoliste-knappen ble trykket for å få tilgang til 
videolisten. 

Trykk på knappen pil ned for å bla ned 
gjennom listen.

Trykk på knappen pil opp for å bla opp 
gjennom listen.

Trykk på hjem-knappen for å gå tilbake til 
hovedskjermen.

Trykk på tilbakepilknappen for å gå tilbake til 
forrige skjermbilde.
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FULLFØRE PRO-SJEKKEN 
SJEKKLISTE FØR BRUK

Maskiner som er utstyrt med Pro-Panel-kontroller kan 
forhåndsprogrammeres med sjekklisten før bruk, Pro-
Check, som operatøren må fullføre før maskinen kan 
betjenes.

Trykk på knappen pil ned for å bla ned 
gjennom sjekklisten.

Trykk på knappen pil opp for å bla opp 
gjennom sjekklisten.

Trykk på knappen fullfør (kontrollmerke) for 
å bekrefte at sjekklisteelementet ble sjekket. 
Trykk på knappen problem funnet (X)  hvis 
du fi nner et problem når sjekklistelementet 
sjekkes.

Trykk på knappen videohjelp for å 
vise videoen relatert til et bestemt 
sjekklisteelement.

Når du er klar til å bruke maskinen etter 
sjekklisten er fullført trykker du på enter-
knappen.

Trykk på hjelp-knappen for å få tilgang til Pro-
Check sjekklisten før bruk.

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til for 
sjekklisten før bruk.

Operatøren får ikke lov til å åpne hovedskjermen/
bruke maskinen til Pro-Check sjekklisten før bruk er 
fullført. Trykk på knappen pil tilbake for å gå tilbake til 
sjekklisteskjermen.
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 BETJENING AV KONTROLLER – ALLE 
MASKINER

   NØDSTOPPKNAPP 

Nødstoppknappen stanser maskinen øyeblikkelig.

MERK: Parkeringsbremsen må stå på dersom 
maskinen stanses i en helling.

Slå av maskinen: Trykk på nødstoppknappen.

Start maskinen på nytt: Drei nødstoppknappen til 
høyre for å løse ut knappen. Vri tenningsnøkkelen 
til AV, og vri deretter nøkkelen med klokken og slipp 
den på ON-posisjonen.

Denne knappen skal kun brukes i nødsituasjoner. 
Den skal ikke brukes til å slå av maskinen til vanlig.

    RETNINGSBRYTER

Bruk regningsbryteren til å velge fremover eller 
revers. Trykk ned propellpedalen for å fl ytte 
maskinen.

MERK: Et lydsignal avgis når retningsbryteren settes 
i revers.

MERK: Kun maskiner utstyrt med blinkende lys/
ryggealarm: Ryggelyset og alarmen fungerer kun når 
maskinen kjører i revers.

MERK: Ryggekameraet slås på automatisk når 
retningsbryteren settes i revers på alle maskiner 
utstyrt med Pro-Panel.

   DRIFTS-/FARELYSBRYTER 
(EKSTRA)

Drifts- og farelys på: Trykk øverst på drifts-/
farelysbryteren.

Farelys på: Trykk drifts-/farelysbryteren til midtre 
posisjon.

Alle lamper slukkes: Trykk nederst på drifts-/
farelysbryteren.
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   PROPELLPEDAL

Trykk ned propellpedalen for å fl ytte maskinen.

   BREMSEPEDAL

Trykk ned bremsepedalen for å stoppe maskinen.

   PARKERINGSBREMSEPEDAL

Plasser tåa på parkeringsbremsepedalen 
og tråkk ned både bremsepedalen 
ogparkeringsbremsepedalen for å aktivere 
parkeringsbremsen. For å løse ut parkeringsbremsen 
trår du inn bare bremsepedalen.

  OPERATØRSETE

Håndtaket for frem- og tilbakejustering justere setets 
posisjon.

  SIKKERHETSBELTER (kun for Deluxe-sete)

SIKKERHETSHENSYN: Juster setet og fest 
sikkerhetsbeltet før maskinen startes.
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  BAKRE STØTFANGERDØR/-TRINN

Denbakre støtfangerdøra/-trinnet gir enklere 
tilgang til toppen på maskinen for rengjøring av 
gjenvinningstanken, og kan senkes til å gi tilgang 
til de bakre områdene på maskinen ved nalen og 
nalvakuumslangen.

Den bakre støtfangerdøra/-trinnet må også 
senkes for å kunne tømme løsningtanken og 
gjenvinningstanken.

For å åpne bakre støtfangerdør/-trinn løfter du bakre 
støtfangerdør/trinn med håndtaket og setter den i 
senket posisjon.

MERK: Du må kun tråkke på trinnområdet på 
bakre støtfangerdør/-trinn. -Du må ikke tråkke på 
de to merkede områdene på hver side av bakre 
støtfangerdør/trinn.

Denbakre støtfangerdør/-trinn må også 
senkes for å kunne tømme løsningtanken og 
gjenvinningstanken.

SIKKERHETSHENSYN: Ikke betjen maskinen med 
bakre støtfangerdør/-trinn i senket posisjon. Ikke 
ha passasjerer på noen del av maskinen.
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 SLIK FUNGERER MASKINEN

Direct Throw-feiing

Dual Force
-sveiping

1-STEP-knappen gjør det mulig å starte skrubbing 
og/eller feiing omgående ved å betjene alle skrubbe- 
og feiefunksjoner.

Når feiemodus er aktivt vil sidebørstene feie smuss 
inn til banen til hovedfeiebørsten. Hovedbørsten 
feier smuss fra gulvet og inn i beholderen. 
Vakuumsystemet suger støv opp gjennom 
fi ltreringssystemet.

Når skrubbemodus er aktivt vil vann og vaskemiddel 
strømme til gulvet gjennom en løsningsventil 
til skrubbebørstene. Børstene skrubber gulvet. 
Etter hvert som maskinen fl ytter seg fremover vil 
nalen tørke den skitne løsningen av gulvet, og 
vakuumsystemet trekker den skitne løsningen inn i 
gjenvinningstanken.

Når ES-modus (utvidet skrubbing) er aktivert vil 
den skitne løsningen i gjenvinningstanken fi ltreres 
gjennom ES-systemet og returneres deretter til 
løsningtanken for gjenbruk. Vaskemiddel tilsettes den 
returnerte løsningen slik at den igjen kan brukes til 
rengjøring.

I ec-H2O-modus (elektrisk konvertert vann) vil 
normalt vann passere gjennom en modul hvor det 
oksyderes og lades med elektrisk strøm. Det elektrisk 
konverterte vannet endres til en blandet syreløsning 
og alkalisk løsning, noe som danner en nøytral pH-
rengjører. Det konverterte vannet angriper skitten, 
bryter den ned til mindre partikler og løfter den fra 
gulvoverfl aten slik at maskinen enkelt kan skrubbe 
bort skitten. Det konverterte vannet returnerer til 
normalt vann i gjenvinningstanken. ec-H2O-systemet 
kan brukes ved dobbelskrubbing.
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  BØRSTE- OG PUTEINFORMASJON

For å oppnå best mulig resultat brukes børster og 
puter som er tilpasset rengjøringen. Nedenfor er en 
liste over børster og puter og bruksområdene de 
passer best til.

MERK: Mengden og typen smuss spiller en viktig 
rolle for hvilken børste eller pute det er best å 
bruke. Ta kontakt med en Tennant-representant for 
spesifi kke anbefalinger.

Nylonbørste (sylindrisk og skive)* – Mykere 
nylonbørstehår anbefales for skrubbing av belagte 
gulv. Rengjør uten slitasje.

Robust polypropylenbørste (skive) – Robuste 
polypropylenbørstehår gir en mer aggressiv 
rengjøring og er bedre egnet til å fjerne kompakt 
skitt, smuss og sand, samtidig som de tilbyr utmerket 
skrubbeytelse.

Polypropylenbørste (sylindrisk og skive)* – 
Polypropylenbørstehår for generelle formål som løfter 
lett kompakt skitt uten å slite belagte gulv med glans.

Super AB-børste (sylindrisk og skive)* – 
Nylonfi ber med slipende partikler for å fjerne fl ekker 
og kompakt smuss. Aggressiv håndtering på alle 
overfl ater. Velegnet på smuss, fett og dekkmerker.

* Denne børsten er også tilgjengelig for sidebørsten.

Hovedbørste av polypropylen for sand – For feiing 
store opphopninger av sand og andre små partikler.

Strippepute (brun) – For stripping av gulvfi nish for å 
klargjøre gulvet for et nytt strøk.

Skrubbepute (blå) – For middels til hard skrubbing. 
Fjerner skitt, søl og skraper.

Poleringspute (rød) – For lett skrubbing uten å 
fjerne gulvfi nishen.

Poleringspute (hvit) – For polerte og blankpolerte 
gulv.

Polypropylensidebørste – For generell feiing av lite 
til middels skitt.

Gripeputedriver – Gripebaksiden gjør det mulig for 
putene å brukes fullstendig, og holder putene på 
plass uten å trenge gjennom puten. Den fjæraktiverte 
sentreringsenheten fungerer sammen med alle 
Tennant-puter og muliggjør rask og enkel utskifting 
av puter.

Putedriver med dusker – Standard putedriver 
med korte børstehår eller «dusker» på baksiden for 
å holde puten på plass. Denne driveren fungerer 
sammen med alle Tennant-puter, bortsett fra den 
svarte puten for høy produktivitet.
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 MENS MASKINEN BETJENES

Plukk opp større biter før skrubbing/feiing. Plukk 
opp vaiere, snorer, store biter med tre eller andre 
rester som kan vikle seg rundt eller sette seg fast i 
børstene.

Kjør så rett frem som mulig. Unngå å kjøre på stolper 
og skrape sidene på maskinen. Overlapp skrubbe-/
feiebanene med fl ere centimeter.

Ikke vri for raskt på rattet når maskinen er i 
bevegelse. Maskinen er reagerer lett på rattets 
bevegelser. Unngå bråsvinger, bortsett fra i 
nødsituasjoner.

Juster maskinhastighet, børstetrykk og 
løsningstrømning etter behov under skrubbing. Bruk 
laveste børstetrykk og løsningstrømning for beste 
mulige ytelse.

Dersom dårlig rengjøring observeres, stopper du 
rengjøringen og ser MASKINFEILSØKING i denne 
håndboken.

Utfør Prosedyrer for daglig vedlikehold etter 
hver bruk (se MASKINVEDLIKEHOLD i denne 
håndboken).

Kjør maskinen langsomt i hellinger. Bruk 
bremsepedalen til å kontrollere maskinhastigheten 
på synkende hellinger. Skrubb med maskinen opp 
hellinger i stedet for ned hellinger.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker maskinen, 
kjør sakte på hellinger og glatte overfl ater.

Ikke bruk maskinen i områder hvor 
omgivelsestemperaturen er over 43° C. Ikke bruk 
maskinen i områder hvor omgivelsestemperaturen er 
under 0° C.

SIKKERHETSHENSYN: Ikke skrubb eller fei på 
rampestigninger som overskrider en grad på 10,5 
% for Dual Force og 5 % for Direct Throw. Ikke 
transporter på rampestigninger som overskrider 
en stigningsgrad på 13 % for Dual Force og 5 % 
for Direct Throw (med beholder senket).
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  SJEKKLISTE FØR BRUK

Utfør følgende trinn før du betjener maskinen:

  Sjekk for lekkasjer.

  Sjekk hydraulikkoljenivået.

  Kontroller tilstanden til beholderens støvfi lter og 
pakninger.

  Rengjør beholderen og smusskjermen.

  Sjekk etter slitasje og skade på venstre sidenal.

  Kontroller hovedbørstene for slitasje og skader. 
Fjern vaiere, snorer eller hyssing som har viklet 
seg rundt hovedskrubbebørstene.

  Maskiner utstyrt med sylindriske børster: 
Kontroller at avfallsbeholderen er tom og ren.

  Maskiner utstyrt med sidebørster: Sjekk om 
vaiere, snorer eller hyssing har viklet seg rundt 
skrubbebørsten.

  Maskiner utstyrt med skrubbende sidebørster: 
Sjekk etter slitasje og skade på nalen.

  Sjekk etter slitasje og skade på bakre naler.

  Sjekk pakningen på gjenvinningstanklokket for 
skade og slitasje.

  Sjekk att innløpsfi lter på vakuumviften er rent.

  Maskiner utstyrt med ES-alternativet: Tøm og 
rengjør løsningtanken, fl ytesensoren og ES-
fi lteret

  Maskiner utstyrt med ES-alternativet: Sørg for at 
ES-fi lteret nederst i gjenvinningstanken er rent.

  Maskiner utstyrt med aktiv stav: Forsikre deg om 
at avfallsbrettet er tomt.

  Sjekk etter slitasje og skade på nalen på høyre 
side.

  Sjekk pakningen på løsningtanken for skade og 
slitasje.

  ec-H2O-skrubbing: Kontroller at alle 
konvensjonelle rengjøringsmidler/gjenopprettere 
er tømt og skylt ut av løsningtanken.

  ec-H2O-skrubbing: Sjekk at løsningtanken kun er 
fylt med klart, kaldt vann.

  Kontroller horn, frontlys, baklys, sikkerhetslys og 
ryggealarm (modellavhengig).

  Sjekk om bremsene og styringen fungerer 
ordentlig.

  Sjekk athåndbrekket fungerer som det skal.

  Sjekk dekkene for skader.

  Sjekk vedlikeholdsloggen for å avgjøre krav til 
vedlikehold.
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 STARTE MASKINEN

SIKKERHETSHENSYN: Juster setet og fest 
sikkerhetsbeltet (modellavhengig) før maskinen 
startes.

1. Sitt i operatørsetet.

2. vri  tenningsnøkkelen til "ON"-stillingen (på).

MERK: Hvis maskinen nettopp ble slått av, vent 
i minst 5 sekunder før den startes på nytt slik at 
programvaren kan omstartes.

3. Slå på lysene (modellavhengig).

4. Plasser retningsbryteren i retningen du ønsker å 
kjøre.

5. Trykk ned propellpedalen for å fl ytte maskinen.

MERK: Maskinen kjører ikke med mindre operatøren 
sitter i operatørsetet.

   FYLLE VASKEMIDDELTANKEN (EKSTRA)

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

1. Åpne høyre drapering for å få tilgang til 
vaskemiddeltanken.

2. Fjern hetten fra vaskemiddeltanken.

3. Hell vaskemiddel i vaskemiddeltanken.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan 
forårsake eksplosjon eller brann. Ikke 
bruk brennbare materialer i tanken(e).

OBS: Bruk kun anbefalte rengjøringsmidler for 
tradisjonell skrubbing. Maskinskade grunnet 
bruk av upassende vaskemiddel vil annullere 
produsentgarantien.

4. Sett på plass hetten på vaskemiddeltanken.
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   FYLLE LØSNINGTANKEN

TRADISJONELL SKRUBBEMODUS

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

1. Vri på håndtaket og løft dekselet på 
løsningtanken.

2. Fyll løsningtanken delvis opp med vann (ikke 
over 60°C). Ha nødvendig mengde vaskemiddel i 
løsningtanken. Fortsett å fylle opp løsningtanken 
med vann til nivået er omtrent 25 mm under 
åpningen.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan 
forårsake eksplosjon eller brann. Ikke 
bruk brennbare materialer i tanken(e).

OBS: Bruk kun anbefalte rengjøringsmidler for 
tradisjonell skrubbing. Maskinskade grunnet 
bruk av upassende vaskemiddel vil annullere 
produsentgarantien.

MERK: Hell en anbefalt mengde løsning for 
skumkontroll i gjenvinningstanken dersom du ser for 
mye skum. Ta kontakt med en Tennant-representant 
for spesifi kke anbefalinger for rengjøringsmidler.

3. Lukk dekselet på løsningtanken.

ec-H2O-SKRUBBING (ec-H2O-MODUS)

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

1. Vri på håndtaket og løft dekselet på 
løsningtanken.

2. Fyll løsningtanken med rent KALDT VANN 
(under 21°C). IKKE bruk varmt vann eller tilsett 
tradisjonelle rengjøringsmidler for gulv. Det kan 
føre til at ec-H2O-systemet svikter. Fyll opp 
løsningtanken med vann til nivået er omtrent 25 
mm under åpningen.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan 
forårsake eksplosjon eller brann. Ikke 
bruk brennbare materialer i tanken(e).

MERK: Ikke bruk ec-H2O-systemet når det er 
tradisjonelle rengjøringsmidler i løsningtanken. Tøm, 
skyll og fyll opp løsningtanken med klart, kaldt vann 
før du betjener ec-H2O-systemet. Tradisjonelle 
rengjøringsmidler kan føre til at ec-H2O-systemet 
svikter.

3. Lukk dekselet på løsningtanken.
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  ES-MODUS (UTVIDET SKRUBBING) – MANUELL 
OPPFYLLING AV TANK

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

1. Vri på håndtaket og løft dekselet på 
løsningtanken.

2. Fyll løsningtanken med vann (ikke over 60°C). 
Fyll opp løsningtanken med vann til nivået er 
omtrent 25 mm under åpningen.

3. Lukk dekselet på løsningtanken.

4. Fyll løsningtanken med vann til rett over ES-
fi lteret (ikke over 60°C).

5. Lukk dekselet på gjenvinningstanken.

6. Fyll opp vaskemiddeltanken med 
rengjøringsmidler.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan 
forårsake eksplosjon eller brann. Ikke 
bruk brennbare materialer i tanken(e).

  AUTOMATISK FYLLING (EKSTRA)

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, trekk til håndbremsen og slå av 
maskinen.

1. Senk bakre støtfangerdør/-trinn.

2. Koble til slangen fra vannkilden (ikke over 60°C) 
til koplingen for automatisk fylling.

3. Vri tenningsnøkkelen til ON og slå på vannkilden. 
Funksjonen for automatisk fylling fyller tanken(e) 
til riktig nivå.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan 
forårsake eksplosjon eller brann. Ikke 
bruk brennbare materialer i tanken(e).

OBS: Bruk kun anbefalte rengjøringsmidler med 
lite skumming for ES-skrubbing. Maskinskade 
grunnet bruk av upassende vaskemiddel vil 
annullere produsentgarantien.

4. Hev bakre støtfangerdør/-trinn.
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   ec-H2O-KNAPP (EKSTRA)

Med ec-H2O-knappen kan ec-H2O-systemet slås 
på når 1-STEP-knappen og skrubbefunksjoner 
aktiveres. Trykk på ec-H2O-knappen for å slå på ec-
H2O-systemet. 

Kun ec-H2O-maskiner utstyrt med bryteren for svært 
tilsølte overfl ater: Maskiner utstyrt med bryteren for 
svært tilsølte overfl ater går som standard til 
ec-H2O-innstillingen ved oppstart.

Maskiner utstyrt med standard kontrollpanel: 
Lampen mellom ec-H2O-logoen og ec-H2O-knappen 
vil lyse når aktivert. 

Standard panel

En blinkende rød lampe på nedre del av LED-
lampen direkte over ec-H2O-knappen indikerer når 
ec-H2O-systemet må skylles. Se ec-H2O-MODUL 
SKYLLEPROSEDYRE under VEDLIKEHOLD.

Standard panel

  Maskiner utstyrt med Pro-Panel-kontroller: 
Bakgrunnen vil skifte fra svart til fl erfarget, 
skråstreken forsvinner fra ec-H2O-knappen, og 
knappen lyser når ec-H2O-knappen trykkes for å 
indikere at den er aktiv.

Pro-Panel

Ec-H2O-knappen vil lyse rødt, feil/varsel-indikatoren 
vil blinke og en ec-H2O-feilmelding vil vises i 
displayet når en ec-H2O-feil oppstår.
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   ES-KNAPP (UTVIDET SKRUBBING) (EKSTRA)

Med ES-knappen kan man slå på ES-systemet når 
1-STEP skrubbeknappen er aktivert. 

Maskiner utstyrt med standard kontrollpanel: 
Lampen mellom ES-logoen og ES-knappen vil lyse 
når du trykker på ES-knappen. 

Standard panel

Maskiner utstyrt med Pro-Panel-kontroller: 
Skråstreken forsvinner fra ES-knappen, og knappen 
lyser når ES-knappen trykkes for å indikere at den er 
aktiv.

Pro-Panel
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 SKRUBBEBØRSTETRYKK 

Under normale rengjøringsforhold skal børstetrykket 
angis til laveste innstilling. Under svært skitne 
forhold kan børstetrykket angis til en høyere 
innstilling. Kjørefarten og gulvforholdene vil påvirke 
rengjøringsresultatet. Hvis børstene er slitte kan det 
være nødvendig å øke børstetrykket. Maskinen vil 
automatisk gå til siste brukte innstilling når den slås 
av eller på.

    ANGI BØRSTETRYKK – STANDARDPANEL

Når 1-STEP-knappen aktiveres, trykkes 
børstetrykknappen for å både øke og redusere 
innstillingene for børstetrykk. Indikatorlampene for 
børstetrykket viser gjeldene innstilling for børstetrykk.

  ANGI BØRSTETRYKK – 
PRO-PANEL

Bruk   knappen børstetrykk for å få tilgang til   knappen 
øk børstetrykk (+),   knappen reduser børstetrykk (-) 
og   indikatorstolpen for børstetrykk.

Bruk knappen øk børstetrykk (+) og knappen 
reduser børstetrykk (-) for å endre børstetrykket. 
Indikatorstolpen for børstetrykket viser gjeldende 
innstilling for børstetrykk.
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 LØSNINGSTRØMNING

Kjørefarten og gulvforholdene vil påvirke 
skrubberesultatet. Under normale smussforhold 
skal strømningsnivået for løsning angis til laveste 
innstilling. Under uvanlige smussforhold skal 
strømningsnivået for løsning angis til høyere 
innstilling. Maskinen vil automatisk gå til siste brukte 
innstilling når maskinen slås av eller på.

     ANGI LØSNINGSTRØMNING – 
STANDARDPANEL

Med 1-STEP-knappen aktivert trykker du enten 
på knappen  øk løsning (+) eller knappen reduser 
  løsning (-) for å angi nivået på løsningstrømningen. 
Indikatorlampene for løsningstrømning viser 
gjeldende innstilling for løsningstrømning.

    ANGI LØSNINGSTRØMNING – 
PRO-PANEL

Trykk på   knappen løsningstrømning for å få tilgang til 
  knappen øk løsning (+),   knappen reduser løsning (-), 
og   indikatorstolpen for løsningstrømning.

Bruk knappen øk løsning (+) og knappen reduser 
løsning (-) for å angi strømningsnivået for løsning. 
Indikatorstolpen for løsningstrømning viser gjeldende 
innstilling for løsningstrømning.
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 SKRUBBING/FEIING – STANDARDPANEL

SIKKERHETSHENSYN: Ikke betjen maskinen med 
mindre du har lest og forstått brukerhåndboken.

1. Slå på maskinen.

2. Trykk på 1-STEP-knappen. Lampen over 
knappen vil lyse. Alle forhåndsinnstilte skrubbe-/
feiefunksjoner vil slås på.

3. Ved behov aktiveres skrubbe-/feiefunksjoner som 
trengs for å få området rent.

4. Juster børstetrykk og løsningstrømning etter 
behov.

5. Slipp opp parkeringsbremsen.

6. Plasser retningsbryteren i retning fremover.

7. Trykk ned propellpedalen for å starte skrubbing/
feiing.

MERK: IKKE slå på ec-H2O-knappen under 
tradisjonell skrubbing. Tradisjonelle rengjøringsmidler 
kan føre til at ec-H2O-systemet svikter. Tøm, skyll 
og fyll opp løsningtanken med rent, kaldt vann før du 
betjener ec-H2O-systemet.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive 
materialer kan forårsake eksplosjon eller 
brann. Ikke plukk opp.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker maskinen, 
kjør sakte på hellinger og glatte overfl ater.

MERK: Trykk på knappen for vakuumvifte ved feiing 
for å slå av vakuumviften når du feier over store våte 
områder eller stillestående vann. Dette forhindrer at 
støvfi lteret i beholderen blir vått under feiing.

MERK: Nalen hever seg automatisk når maskinen 
kjøres i revers. Dette forhindrer skade på nalen.

8. Frigi retningspedalen og trykk ned 
bremsepedalen for å stoppe maskinen.

9. Trykk på 1-STEP-knappen for å avslutte 
skrubbingen/feiingen. Lampen ved bunnen vil 
lyse, og skrubbe-/feiefunksjonene vil stanse etter 
en kort forsinkelse.

MERK: Hvis maskinen brukte feiefunksjonene vil 
fi lterristeren automatisk riste fi lteret i en kort periode 
hver gang 1-STEP-knappen slås av.

MERK: Hvis en feil- eller varselskode oppstår under 
betjening av maskinen, stopp maskinen og se 
avsnittet FEIL/VARSLER i denne håndboken for å 
fi nne årsaken og korrigerende tiltak for å fjerne feilen 
eller varselet.

10. Tøm smussbeholderen og gjenvinningstanken på 
slutten av hvert skift eller etter behov. Se TØMME 
BEHOLDEREN og TØMME OG RENGJØRE 
GJENVINNINGSTANKEN i denne håndboken.
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 SKRUBBING/FEIING – PRO-PANEL

SIKKERHETSHENSYN: Ikke betjen maskinen med 
mindre du har lest og forstått brukerhåndboken.

1. Slå på maskinen.

2. Logg på maskinen (hvis aktuelt). Se 
PRO-ID-PÅLOGGINGSSKJERM.

3. Fullfør sjekklister før bruk hvis aktuelt. Se 
FULLFØRE PRO-SJEKKEN SJEKKLISTE FØR 
BRUK.

4. Trykk på 1-STEP-knappen. 1-STEP-knappen og 
alle andre valgte skrubbe- og feieknapper vil lyse.

MERK: Sørg for at skrubbe-/feiemodi er angitt før 
rengjøring.

5. Juster børstetrykk og løsningstrømning etter 
behov.

6. Ved behov aktiveres skrubbemodusen eller 
soneinnstillingen som trengs for å få området 
rent.

7. Slipp opp parkeringsbremsen.

8. Plasser retningsbryteren i retning fremover.

9. Trykk ned propellpedalen for å starte 
skrubbingen.

MERK: IKKE slå på ec-H2O-knappen under 
tradisjonell skrubbing. Tradisjonelle rengjøringsmidler 
kan føre til at ec-H2O-systemet svikter. Tøm, skyll 
og fyll opp løsningtanken med rent, kaldt vann før du 
betjener ec-H2O-systemet.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive 
materialer kan forårsake eksplosjon eller 
brann. Ikke plukk opp.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker maskinen, 
kjør sakte på hellinger og glatte overfl ater.

MERK: Trykk på knappen for vakuumvifte ved feiing 
for å slå av vakuumviften når du feier over store våte 
områder eller stillestående vann. Dette forhindrer at 
støvfi lteret i beholderen blir vått under feiing.

MERK: Nalen hever seg automatisk når maskinen 
kjøres i revers. Dette forhindrer skade på nalen.

10. Trykk på knappen for ryggekamera når som helst 
for å sjekke rengjøringsresultatet bak maskinen.

11. Frigi retningspedalen og trykk ned 
bremsepedalen for å stoppe maskinen.
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12. Trykk på 1-STEP-knappen for å avslutte 

skrubbingen. / feiing Knappen vil ikke lenger lyse, 
og skrubbe-/feiefunksjonene vil stoppe etter en 
kort forsinkelse.

MERK: Hvis maskinen brukte feiefunksjonene vil 
fi lterristeren automatisk riste fi lteret i en kort periode 
hver gang 1-STEP-knappen slås av.

MERK: Hvis en feil- eller varselskode oppstår under 
betjening av maskinen, stopp maskinen og se 
avsnittet FEIL/VARSLER i denne håndboken for å 
fi nne årsaken og korrigerende tiltak for å fjerne feilen 
eller varselet.

13. Tøm smussbeholderen og gjenvinningstanken på 
slutten av hvert skift eller etter behov. Se TØMME 
BEHOLDEREN og TØMME OG RENGJØRE 
GJENVINNINGSTANKEN i denne håndboken.

 DOBBEL SKRUBBING

Dobbel skrubbing er prosessen hvor man kjører to 
eller fl ere ganger over et svært tilsølt område. Den 
førte runden utføres med bakre naler og sidenaler 
hevet for å la løsningen virke på gulvet. Bruk den 
doble skrubbemetoden for å rengjøre svært tilsølte 
områder.

Dobbel skrubbing kan utføres med ec-
H2O SKRUBBESYSTEM (ekstra), ES-
SKRUBBESYSTEM (ekstra) eller TRADISJONELLE 
SKRUBBEMETODER.

Løft begge nalenheter på siden manuelt og plasser 
den doble skrubbehengselen slik at nalene holdes i 
økt posisjon.
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Maskiner utstyrt med standardpanel: Trykk på 
1-STEP-knappen og deretter vakuumvifte/nal-
knappen. Lampen over vakuumvifte-/nalknappen 
vil slås av, nalen heves og vakuumviften slutter å 
fungere.

Standard panel

Maskiner utstyrt med Pro-Panel: Trykk på 1-STEP-
knappen og deretter vakuumvifte/nal-knappen. 
Vakuumvifte-/nalknappen vil ikke lenger være tent, 
nalen heves og vakuumviften slutter å fungere. 

Pro-Panel

Skrubb det svært tilsølte området. La 
rengjøringsløsningen virke på gulvet i 5–15 minutter.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker maskinen, 
kjør sakte på hellinger og glatte overfl ater.

Før gulvet skrubbes en andre gang, senk sidenalene 
og trykk på vakuumvifte/nal-knappen for å senke den 
bakre nalen og slå på vakuumviften. Lampen over 
knappen vil lyse. Skrubb gulvet en andre gang for å 
plukke opp løsninget.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive 
materialer kan forårsake eksplosjon eller 
brann. Ikke plukk opp.

MERK: Ved behov kan du redusere 
løsningstrømningen når gulvet skrubbes for andre 
gang.

MERK: Dobbel skrubbing anbefales ikke i områder 
hvor løsninget vil renne under stativer eller skade 
produkter.
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 VANNOPPHENTINGSMODUS (INGEN 
SKRUBBING)

Maskinen kan brukes til å hente opp vann eller ikke-
brannbar væske uten å skrubbe.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive 
materialer kan forårsake eksplosjon eller 
brann. Ikke plukk opp.

Før du henter opp vann eller ikke-brennbar væske 
må du sørge for at 1-STEP-knappen er aktivert og at 
alle andre rengjøringsfunksjoner er avslått.

Maskiner utstyrt med standard kontrollpanel: 
Trykk på knappen vakuumvifte for skrubbing/nal. 
Lampen over knappen vil lyse, nalen senkes og 
vakuumviften starter. Hent opp vannet eller den ikke-
brannbare væsken.

Standard panel

Maskiner utstyrt med Pro-Panel-kontroller: Trykk 
på knappen vakuumvifte for skrubbing/nal. Knappen 
vil lyse, nalen senkes og vakuumviften starter. Hent 
opp vannet eller den ikke-brannbare væsken.

Pro-Panel

 STOPP RENGJØRING

1. Trykk på 1-STEP-knappen for å avslutte 
rengjøringen når maskinen fremdeles er i 
bevegelse. Nalen vil være senket til gulvet 
i en kort periode for å hente opp vannet i 
skrubbehodet, før den heves.

2. Frigi retningspedalen og trykk ned 
bremsepedalen for å stoppe maskinen.
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 TØMME BEHOLDEREN 

  TØMME BEHOLDEREN – 
STANDARDPANEL

1. Kjør maskinen til en avfallsplass eller en 
beholder.

2. Trykk på bryteren for fi lterrister. Risteren 
kjører i omtrent 30 sekunder. Indikatorlampen 
tennes mens fi lterristeren kjører. Trykk øverst 
på bryteren for fi lterrister igjen for å stoppe 
fi lterristeren.

3. Slå av alle rengjøringsfunksjoner før du hever 
beholderen.

4.  Når fi lterristeren har stoppet, trykk og hold på 
toppen av  hev/senk beholder-bryteren for å heve 
beholderen. Slipp knappen når beholderen står i 
ønsket posisjon.

SIKKERHETSHENSYN: Sørg for at du har 
tilstrekkelig klaring før du hever beholderen. Ikke 
hev beholderen mens maskinen står i en helling.

MERK: Vær klar over at minimum takhøyde påkrevd 
for å heve beholderen er 2134 mm.

5. Kjør maskinen langsomt opp til 
avfallsconteineren. Plasser beholderen over 
avfallsconteineren.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker maskinen, 
vær forsiktig når du reverserer maskinen. Vær 
forsiktig når du fl ytter maskinen med beholderen 
hevet.

6. Trykk og hold på toppen av   ullebryteren 
for beholderen for å tømme innholdet ut av 
beholderen.

7. Trykk og hold nederst på rullebryteren for 
beholderen for å returnere beholderen til vertikal 
posisjon.

8. Kjør maskinen langsomt bort fra avfallsplassen 
eller containeren.

9. Stopp maskinen og trykk og hold nederst på 
hev/senk beholder-bryteren til beholderen er 
fullstendig senket.
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  TØMME BEHOLDEREN – 
PRO-PANEL

1. Kjør maskinen til en avfallsplass eller en 
beholder.

2. Trykk på knappen for fi lterrister. Risteren kjører 
i omtrent 30 sekunder. Knappen for fi lterrister 
er tent mens fi lterristeren er i bruk. Trykk 
på knappen for fi lterrister igjen for å stoppe 
fi lterristeren.

3. Når fi lterristeren stopper trykker du på 
knappen beholderkontroll for å få tilgang til 
beholderkontroller.

4. Slå av alle rengjøringsfunksjoner før du hever 
beholderen.

5. Trykk og hold på toppen av hev beholder-
knappen for å heve beholderen. Slipp knappen 
når beholderen er hevet.

SIKKERHETSHENSYN: Sørg for at du har 
tilstrekkelig klaring før du hever beholderen. Ikke 
hev beholderen mens maskinen står i en helling.

MERK: Vær klar over at minimum takhøyde påkrevd 
for å heve beholderen er 2134 mm.

6. Kjør maskinen langsomt opp til 
avfallsconteineren. Plasser beholderen over 
avfallsconteineren.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker maskinen, 
vær forsiktig når du reverserer maskinen. Vær 
forsiktig når du fl ytter maskinen med beholderen 
hevet.

7. Trykk og hold på knappen for å rulle ut 
beholderen for å tømme beholderen. Slipp 
knappen for å rulle ut beholderen når alt avfall er 
tømt ut av beholderen.

.
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8. Trykk og hold på knappen for å rulle ut 

beholderen for å returnere beholderen til vertikal 
posisjon. Slipp knappen for å rulle ut beholderen 
når beholderen er tilbake i vertikal posisjon.

9. Kjør maskinen langsomt bort fra avfallsplassen 
eller containeren.

10. Stopp maskinen og trykk og hold på senk 
beholder-knappen  til beholderen er fullstendig 
senket.

11. Trykk på hjem-knappen eller tilbake-knappen for 
å gå tilbake til hovedskjermen.
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  AKTIVERE BEHOLDERENS STØTTESTANG

1. Sett på maskinens parkeringsbrems.

SIKKERHETSHENSYN: Hold foten på bremsen og 
retningspedalen i nøytral når maskinen startes.

2. Slå på maskinen.

3. Hev beholderen helt.

ADVARSEL: Klemmepunkt for løftearm. 
Hold avstand fra løftearmene til 
beholderen.

SIKKERHETSHENSYN: Sørg for at du har 
tilstrekkelig klaring før du hever beholderen. Ikke 
hev beholderen mens maskinen står i en helling.

MERK: Vær klar over at minimum takhøyde påkrevd 
for å høy-tømme beholderen er 2134 mm.

4. Senk og plasser beholderens støttestang i hakket 
for støttestangen.

ADVARSEL: Hevet beholder kan falle. Sett 
på tankens støttestang.

5. Senk beholderen til støttestangen hviler i 
hakketfor støttestangen.

6. Slå av maskinen.

 DEAKTIVERE BEHOLDERENS STØTTESTANG

1. Slå på maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Hold foten på bremsen og 
retningspedalen i nøytral når maskinen startes.

2. Hev beholderen litt. Slipp knappen/bryteren når 
beholderen er hevet.

3. Legg støttestangen i oppbevaringsposisjonen.

ADVARSEL: Klemmepunkt for løftearm. 
Hold avstand fra løftearmene til 
beholderen.

4. Senk beholderen helt.
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 TØMME OG RENGJØRE GJENVINNINGSTANKEN

Tøm og rengjør gjenvinningstanken daglig eller 
når feilkoden gjenvinningstank full vises på LCD-
displayet.

Rengjør utsiden av tanken med 
vinylrengjøringsmiddel.

1. Kjør maskinen til et gulvsluk.

2. Senk bakre støtfangerdør/-trinn.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

3. Ta dreneringsslange fra gjenvinningstanken.

4. Hold dreneringsslangen i nærheten av et 
gulvsluk, vri dysen slik at den åpnes og plasser 
slangen ved gulvsluket.

MERK: Sørg for at dysen peker i en trygg retning før 
den åpnes.

5. Ved behov kan dysen vris til en annen posisjon 
for å justere strømningshastigheten.

6. Løft dekselet på gjenvinningstanken og skyll 
tanken med rent vann. Skyll sensoren ved toppen 
av tanken.

Kun ES-maskiner: Rengjør den andre lavere 
sensoren (ikke vist).
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7. ES-maskiner: Skyll ES-fi lteret nederst i 

gjenvinningstanken

8. Rengjør pluggdelen av dysen og innsiden av 
dreneringsslangemunnstykket for å forhindre 
lekkasjer.

MERK: IKKE bruk damp for å rengjøre tankene. For 
mye varme kan skade tankene og komponentene.

9. Vri dreneringsmunnstykket slik at det stenges 
og sett dreneringsslangen tilbake i klemmen på 
gjenvinningstanken.

10. Kontroller innløpsfi lteret på vakuumviften daglig. 
Rengjør innløpsfi lteret med en fuktig klut eller 
slange når det er skittent. La fi lteret tørke helt før 
du setter det tilbake i maskinen.

11. Fjern vakuumskjermen fra dekselet til 
gjenvinningstanken og skyll av skjermen.

12. Fjern avfallsskuffen fra gjenvinningstanken og 
skyll bort alt avfall fra skuffen.

13. Lukk dekselet på gjenvinningstanken.
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14. Sylindrisk skrubbehode: Fjern og rengjør 

avfallsbeholderen. Plasser beholderen tilbake i 
skrubbeholdet når den er ren.

MERK: Skrubbehodet må senkes omtrent 25 mm for 
å fjerne avfallsbeholderen.

MERK: Avfallsbeholderen kan kun fjernes fra høyre 
side av maskinen.

15. Hev bakre støtfangerdør/-trinn.
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 TØMME OG RENGJØRE LØSNINGTANKEN

Kun maskiner utstyrt med ES (utvidet skrubbing): 
Tøm og rengjør løsningtanken daglig.

Rengjør utsiden av tanken med 
vinylrengjøringsmiddel.

1. Kjør maskinen til et gulvsluk.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

2. Senk bakre støtfangerdør/-trinn.

3. Ta av dreneringsslangen fra løsningtanken.

4. Hold dreneringsslangen i nærheten av et 
gulvsluk, vri dysen slik at den åpnes og plasser 
slangen ved gulvsluket.

MERK: Sørg for at dysen peker i en trygg retning før 
den åpnes.

5. Ved behov kan dysen vris til en annen posisjon 
for å justere strømningshastigheten.

6. Vri på håndtaket og løft dekselet på 
løsningtanken. Skyll løsningtanken med rent 
vann. Skyll ES-fi lteret nederst i tanken.

MERK: IKKE bruk damp for å rengjøre tankene. For 
mye varme kan skade tankene og komponentene.
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7. Rengjør pluggdelen av dysen og innsiden av 

dreneringsslangemunnstykket for å forhindre 
lekkasjer.

8. Vri dreneringsmunnstykket slik at det stenges 
og sett dreneringsslangen tilbake i klemmen på 
løsningtanken.

9. Hev bakre støtfangerdør/-trinn.

 SLÅ AV MASKINEN

1. Fjern foten fra propellpedalen.

2. Trykk på 1-STEP-knappen for å avslutte 
skrubbingen.

3. Trykk ned bremsepedalen for å stoppe maskinen.

4. Vri tenningsnøkkelen til OFF-stilling og fjern 
nøkkelen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.
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      FEIL/VARSLER

Operatøren vil få en feil-/varseladvarsel når det er et 
mekanisk/elektronisk problem med maskinen.

Alle feilkoder er også etterfulgt av en lydalarm for å 
varsle føreren om at en feil har oppstått.

For å tilbakestille feil-/varselindikatorer slår du av 
maskinen og fjerner årsaken til feilen/varselet. Feil-/
varselindikatoren vil tilbakestilles når maskinen 
startes på nytt.

Se tabellen for feil-/varselindikatorer for å fi nne 
årsaken og løsningen for feilen/varselet.

FEIL-/VARSELINDIKATORER – 
STANDARDPANEL

Denne maskinen er utstyrt med to visuell indikatorer, 
et rødt indikatorlys og en LCD-skjerm.

Det røde indikatorlyset vil blinke kontinuerlig og 
indikere at en feil / et varsel har oppstått.

LCD-skjermen vi vise en feil-/varselkode. Hvis det er 
mer enn én feil vil hver feilkode vises.

FEIL-/VARSELINDIKATORER – 
PRO-PANEL

  Indikatorknappen for feil/varsel blinker kontinuerlig 
og indikerer at en feil / et varsel har oppstått. Den 
fl erfargede bakgrunnen vil endres til en svart 
bakgrunn 

Trykk på den blinkende   røde 
feilindikatorknappen for å vise feilene. En 
feil-/varselskjerm vil vises i displayet.

Trykk på den blinkende   gule 
varselindikatorknappen for å vise varslene. 
En feil-/varselskjerm vil vises i displayet.

Feil-/varseltekst vil vises under ikonet midt på 
skjermen.

Trykk på høyre pilknapp for å bla fremover 
gjennom feil/varsler.

Trykk på venstre pilknapp for å bla tilbake 
gjennom feil/varsler.

Trykk på hjem-knappen for å gå tilbake til 
hovedskjermen.

Trykk på tilbakepilknappen for å gå tilbake til 
forrige skjermbilde.
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 FEIL-/VARSELINDIKATORER
Feilkodenummer Feilkode 

Standardpanel
Feilkode

Pro-Panel
Årsak(er) Løsning

FFF0 E Stop Feil ved nødstopp Nødstopp aktivert Løs ut nødstopp

FF12 Lavt batterinivå Varsel ved svært lavt 
batterinivå

Svært lavt batterinivå Lad batteriet

FF11 Lavt batterinivå Varsel ved lavt batterinivå Lavt batterinivå Lad batteriet

07A2 Beholder ikke i 
utgangsposisjon 

Beholder er ikke tilstrekkelig 
senket

Senk beholderen helt

07A1 Hopper Fire Beholder brenner Brann i beholder Slå av maskinen. 
Slukk brannen. Ring 
beredskapspersonell ved 
behov.

07A0 Varsel ved tett fi lter Filter tilstoppet med støv og 
skitt

Start fi lterrister. Rengjør fi lter.

0790 SolTnk Empty Løsningtank tom Løsningtanken er tom Fyll på løsningtanken

0791 RcvTnk Full Gjenvinningstank full Gjenvinningstanken er full Tøm gjenvinningstanken

0701 Ec Flsh Flt EC-H2O systemskylling 
påkrevd

ec-H2O-system tilstoppet 
med urenheter

Skyll ec-H2O-systemet

0010 Parking Brk Parkeringsbrems Parkeringsbrems på Frigjør håndbremsen

0101 L Scrub Opn Venstre skrubbmotor elektrisk 
åpent varsel

Elektrisk feil Kontakt kvalifi sert Tennant-
representant.

MERK: Ta kontakt med en Tennant-representant for 
alle andre feilkoder.



66 M17  9017367  (12-2020)

DRIFT

 EKSTRA

  SPRAYDYSE (EKSTRA)

Spraydysen brukes til å rengjøre maskinen og 
områdene rundt. Løsningtanken inneholder en vann-/
løsningskilde for spraydysen.

SIKKERHETSHENSYN: Ikke bruk høytrykksspyler 
eller vannslange på maskinen i nærheten av 
elektriske komponenter når service utføres på 
maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate og aktiver parkeringsbremsen.

1. Slå på maskinen.

2. Trykk øverst på   spraydysebryteren for å slå 
på spradysen. Lampen på bryteren lyser når 
spraydysen er påslått.

3. Åpne høyre drapering for å få tilgang til 
spraydysen.

4. Trekk spraydysen ut fra baksiden av maskinen og 
rengjør etter behov.

5. Etter rengjøring trekker du forsiktig i slangen slik 
at spraydyseslangen kan trekkes tilbake inn i 
maskinen.

MERK: Hold fast i spraydysen og kontroller slangen 
mens den trekkes tilbake inni maskinen. Maskinen 
og/eller spraydyseenheten kan ødelegges dersom 
slangen slippes og trekkes for raskt tilbake inn i 
maskinen.

6. Trykk nederst på spraydysebryteren for å slå av 
vanntilførselen. Lampen på bryteren slås av når 
spraydysen er avslått.

MERK: Sørg for at bryteren til spraydysen er avslått 
før du fortsetter skrubbingen. Spraydysens pumpe 
kan ødelegges dersom bryteren står på under 
skrubbing.
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    HØYTRYKKSVASKER (EKSTRA)

Høytrykksvaskeren bruker til rengjøring av 
svært tilsølte områder. Ikke bruk vaskemiddel i 
løsningtanken ved bruk av trykkvaskeren, da denne 
kan bli skadet. 

MERK: Før du bruker høytrykksvaskeren for første 
gang eller hvis løsningtanken var helt tømt, må 
høytrykkvaskerens pumpe prepareres. Se PRIMING 
AV HØYTRYKKSVASKERPUMPEN.

SIKKERHETSHENSYN: Ikke bruk høytrykksspyler 
eller vannslange på maskinen i nærheten av 
elektriske komponenter når service utføres på 
maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen. 

1. Slå av maskinen og sett på parkeringsbremsen.

MERK: Den høytrykksvaskeren virker ikke hvis ikke 
parkeringsbremsen er på.

2. Løsne slangeklemme og fjern 
høytrykksvaskerens slange fra maskinen.

3. Løsne høytrykksvaskerens slangeklemme og 
fjern staven fra maskinen.

4. Koble slangen til på høytrykksvasker-systemet.

5. Koble den andre enden av slangen til staven.

6. Juster dysen på staven til ønsket innstilling.

  Trekk ut dysen for lavt trykk, eller dytt 
dysen inn for høyt trykk. Drei på dysen 
for enten spyle eller vifte-innstilling.

7. Start maskinen.
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8. Bekreft at 1-STEP skrubbeknappen er av.

9. Trykk øverst på bryteren til høytrykkvaskeren for 
å slå på høytrykksvaskeren. Lampen på bryteren 
lyser når høytrykksvaskeren er påslått.

10. Juster trykket etter behov. Drei knappen med 
urviseren for å øke trykket, og mot urviseren for å 
redusere trykket.

+
-

11. Klem på utløseren for å begynne vaskingen.

ADVARSEL: Ikke spray på mennesker 
eller dyr. Det kan føre til alvorlige 
personskader. Bruk øyebeskyttelse. Hold 
sprayeren med to hender.

12. Når du er ferdig med å vaske, slipper du opp 
utløseren.

13. Trykk nederst på bryteren til trykkvaskeren for å 
slå av høytrykksvaskeren.

14. Pek staven til høytrykksvaskeren i en trygg 
retning og trykk på utløseren for å frigi trykk fra 
systemet.

15. Slå av maskinen.

16. Ta fra hverandre slangen og staven, og legg dem 
tilbake korrekte i oppbevaringsposer.
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PRIMING AV HØYTRYKKSVASKERPUMPEN

Høytrykkvaskerpumpen må primes før du bruker 
høytrykksvaskeren for første gang eller hvis 
løsningtanken var helt tømt. For å prime systemet må 
løsningspumpen kjøres før å tilføre vann/løsning til 
høytrykksvaskerens pumpe før betjening av pumpen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

1. Slå av maskinen og sett på parkeringsbremsen.

2. Blokker de bakre hjulene.

3. Koble til slangen og staven på høytrykksvasker-
systemet.

4. Start maskinen.

5. Slipp opp parkeringsbremsen.

MERK: Dette forhindrer skader på høytrykkspumpen 
grunnet betjening uten vann/løsning i pumpen.

6. Trykk øverst på bryteren til høytrykkvaskeren for 
å aktivere løsningspumpen. Lampen på bryteren 
lyser når høytrykksvaskeren er påslått.

7. Klem og hold på utløseren til vann/løsning 
strømmer ut fra staven.

8. Slipp utløseren.

9. Trykk nederst på bryteren til høytrykkvaskeren for 
å slå av høytrykksvaskeren.

10. Slå av maskinen og sett på parkeringsbremsen.

11. Nå er høytrykksvaskerens pumpe preparert.
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VÅT VAKUUMSTAV (EKSTRA)

Bruk vakuumstaven til å rengjøre områder som 
maskinen ikke når.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive 
materialer kan forårsake eksplosjon eller 
brann. Ikke plukk opp.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate og aktiver parkeringsbremsen.

1. Senk bakre støtfangerdør/-trinn.

2. Fjern vakuumstavkomponentene fra 
oppbevaringsholderen på toppen av dekselet til 
batterirommet.

3. Koble vakuumslangen fra den bakre nalen.

4. Koble vakuumslangen til vakuumslangen på den 
bakre nalen.

5. Koble stavdysen til dyseslangen.

6. Koble og stram til håndtaket til vakuumstaven i 
stavdysen.
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7. Koble slangemunnstykket til vakuumslangens 

håndtak.

8. Trekk ut håndtaket til vakuumstaven til ønsket 
lengde og vri på håndtaket for å stramme.

9. Slå på maskinen.

10. Trykk på vakuumvifte/nal-knappen for å slå på 
vakuumviften. Nalen vil senkes helt.

Standard panel Pro-Panel

11. Støvsug gulvet.

12. Trykk på vakuumvifte/nal-knappen for å slå av 
vakuumviften når du er ferdig. Nalen vil heves.

13. Slå av maskinen.

14. Koble vakuumslangen fra vakuumslangen til den 
bakre nalen og demonter vakuumstaven.

15. Returner vakuumstavkomponentene til 
oppbevaringsholderen på toppen av dekselet til 
batterirommet.

16. Koble vakuumslangen til igjen den bakre nalen.

17. Løft bakre støtfangerdør/-trinn til hevet posisjon 
og fest den til den bakre støtfangeren.
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AKTIV STAV (EKSTRA)

Den aktive staven bruker et separat vakuumsystem 
til å plukke opp smuss som kan sette seg fast i 
rengjøringssystemet. Det tørre vakuumsystemet kan 
brukes separat av maskinen eller på maskinen mens 
operatøren sitter i setet.

BETJENE DEN AKTIVE STAVEN 
(AV MASKINEN)

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen. 

1. Flytt den aktive staven fra 
oppbevaringsposisjonen.

2. Slå på maskinen.

3. Slå på den aktive stavens bryter.

MERK: Den aktive staven fungerer ikke av maskinen 
med mindre håndbremsen er aktivert.

Støvsug opp smuss etter behov.

4. Slå av bryteren for den aktive staven og sett 
staven i oppbevaringsfestet når du er ferdig.

BETJENE DEN AKTIVE STAVEN 
(PÅ MASKINEN)

1. Flytt den aktive staven fra oppbevaringsposisjon 
til klar til bruk-posisjon.

2. Slå på den aktive stavens bryter.

MERK: Den aktive staven slås ikke på før den fjernes 
fra klar til bruk-posisjonen.

3. Betjen maskinen som normalt til du har behov for 
den aktive staven.
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4. Løft den aktive staven fra klar til bruk-posisjonen 

og støvsug opp smuss etter behov. Vakuumet 
startes automatisk.

MERK: Maskinhastigheten reduseres når den aktive 
staven fjernes fra klar til bruk-posisjonen.

5. Plasser den aktive staven i klar til bruk-posisjon 
når du er ferdig. Sørg for at staven er festet som 
den skal. Dette gjør at den slås av.

TØMME AVFALLSSKUFF FOR AKTIV STAV

Den aktive staven samler tørt smuss i en 
avfallsskuffe. Tøm avfallsskuffen for vakuumstaven 
daglig.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen. 

1. Løsne og åpne dekselet på den aktive staven.

2. Løsne og fjern slangen på den aktive staven.

3. Heng slangen på den aktive staven i braketten.

4. Fjern avfallsbrettet og tøm det. Plasser skuffen 
tilbake i vakuumrommet.

5. Fest og lukk dekselet på slangen til den aktive 
staven.

6. Lukk og fest dekselet på den aktive staven.   
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RENGJØRE FILTERET PÅ DEN AKTIVE STAVEN

Rengjør fi lteret på den aktive staven etter hver 50. 
driftstime.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen. 

1. Løsne og åpne dekselet på den aktive staven.

2. Fjern fi lteret til den aktive staven og bruk en av 
følgende metoder for å rengjøre støvfi lteret.

TAPPING – Tapp fi lteret forsiktig mot en fl at overfl ate 
med den skitne siden ned. Ikke skad kantene 
på fi lteret. Filteret forsegles ikke som det skal i 
fi lterrammen dersom fi lterets kanter er skadde.

LUFT-Bruk alltid vernebriller når du bruker 
høytrykksluft. Blås luft gjennom støvfi lteret i motsatt 
retning av pilene. Bruk aldri et lufttrykk over 690 kPa, 
og hold aldri dysen nærmere enn 50 mm inn i fi lteret. 
Dette kan gjøres med støvfi lteret i maskinen.

3. Sett på plass fi lteret, lukk og fest dekselet på den 
aktive staven.

4. 
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   GLIDEBATTERI (EKSTRA)

Med glidebatteriet er det raskt og enkelt for 
operatøren å ta ut og skifte ut batteriene. Bruk 
riktig utstyr for å ta ut og løfte batteriet, samt 
fremgangsmåter basert på batteristørrelsen og 
-vekten. De SPESIFIKASJONER. Batteriets 
glidehøyde er 508 mm.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

1. Løft dekselet til batterirommet og sett på støtten.

2. Åpne høyre drapering.

3. Koble fra kabelskjøtestykket på batterisiden fra 
maskinen ved å dra skjøtestykket nedover. Ikke 
dra i kablene.

4. Ta batteriets holdeplate ut av maskinen.

5. Plasser batterivognen i nærheten av 
batterirommet.

SIKKERHETSHENSYN: Når du utfører service 
på maskinen: Hold alle metallgjenstander borte 
fra batteriene. Bruk en ikke-ledende enhet for 
batterifjerning. Bruk en vinsj og tilstrekkelig 
hjelp når du løfter batteriene. Batteriinnsetting 
skal utføres av kvalifi sert personell. Følg stedets 
sikkerhetsretningslinjer for fjerning av batterier.

6. Ta batteriet ut av maskinen og på batterivognen.

7. Sett inn det nye batteriet i batterirommet.

8. Sett batteriets holdeplate inn i maskinen. 
Holderplaten må presse bryteren helt ned i 
fastlåst posisjon. Maskinen vil ikke fungere hvis 
bryteren ikke er aktivert.

9. Lukk toppdekselet og sidedekselet på 
batterirommet.
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   BAKRE NALVERN (EKSTRA)

Det bakre nalvernet bidrar til å beskytte den bakre 
nalen mot skade.

For å aktivere det bakre nalvernet drar du i tappen, 
senker vernet og setter tappen inn igjen.

 JUSTERE VOLUMET PÅ RYGGEALARMEN 
(EKSTRA)

SIKKERHETSHENSYN: Følg stedets 
sikkerhetsretningslinjer for ryggealarmer når du 
bruker maskinen.

Volumet på ryggealarmen kan justeres fra 85–102 
dB(A). Fjern alarmdekselet og vri på volumbryteren 
for å justere lydvolumet.

Øk volumet: Vri knappen med klokken.

Senk volum: Vri knappen mot klokken.
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  MASKINFEILSØKING

Problem Årsak Løsning
Maskinen vil ikke 
fungere

Nødstoppknapp aktivert Tilbakestill nødstoppknapp
Maskinfeil registrert Se FEILINDIKATORER eller 

ADVARSELKODER
Utladet batteri Lad batteriet
Løse batterikabler Stram alle løse kabler
Defekt batteri Skift batteri
Feil på nøkkelbryter Kontakt en servicerepresentant fra 

Tennant
Defekt styreenhet Kontakt en servicerepresentant fra 

Tennant
Vann ligger igjen 
– dårlig eller ingen 
vannopphenting

Slitte nalblader Roter eller skift ut nalblader
Nal er feiljustert Juster nal
Blokkert nalenhet Rengjør nalenhet
Løs vakuumslange Fest koblinger på vakuumslange
Skadet vakuumslange Skift ut vakuumslangen
Innløpsfi lteret på vakuumviften er skittent Rengjør innløpsfi lter
Skitt sitter fast på nal Fjern skitt fra nal
Vakuumslange til nal eller 
gjenvinningstank frakoblet eller ødelagt

Koble til eller skift ut vakuumslange

Tankdeksel er ikke helt lukket Se etter hindringer
Ødelagte pakninger på 
gjenvinningstanken

Skift ut pakninger

Vakuumvifte for 
skrubbing slås ikke på

Gjenvinningstank full Tøm oppsamlingstanken
Skum fyller gjenvinningstanken Tøm gjenvinningstanken

Bruk mindre eller endre 
rengjøringsmiddel
Bruk et middel for skumfjerning

Liten eller ingen 
løsningstrømning til 
gulvet

Løsningtank tom Fyll på løsningtanken
Løsningstrømning avslått Slå på løsningstrømning
Tilførselsledninger for løsning tilstoppet Skyll ut tilførselsledninger for løsning
Sylinderspole for løsning tilstoppet eller 
sitter fast

Rengjør eller skift ut

Dårlig skrubberesultat Skitt sitter fast på skrubbebørster Fjern skitt fra børster
Upassende rengjøringsmiddel/
børseputer brukt

Ta kontakt med en Tennant-representant 
for anbefalinger

Putene til skrubbebørstene er slitt Skift ut skrubbebørster/puter
Overtrykk for børste Reduser trykk for skrubbebørste
Ujevnt børstetrykk Planer skrubbehode
Avfallsbeholder full Tøm avfallsbeholderen
Ødelagte drivreimer på sylindrisk 
skrubbehode

Skift ut reimene

Lavt batterinivå Lad batteriet til laderen slås av 
automatisk
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DRIFT
Problem Årsak Løsning
Overdrevet støving Børste draperinger og støvforseglinger 

slitt skadet eller feiljustert
Skift ut eller juster børstedraperinger og/
eller børsteforseglinger

Støvfi lter for beholder tilstoppet Rist og /eller skift ut støvfi lter
Forsegling på vakuumvifte skadet Skift ut forsegling på vakuumvifte
Defekt vakuumvifte Kontakt en servicerepresentant fra 

Tennant
Thermo-Sentry utløst La Thermo-Sentry kjøles ned
Vakuumvifte for feiing av Slå på vakuumvifte
Perma-Filter tilstoppet Rengjør Perma-Filter

Dårlig feieresultat Slitte børstehår Skift ut børstene
Skitt sitter fast i drivmekanismen til 
hovedbørsten

Fjern skitt fra drivmekanismen til 
hovedbørsten

Defekte hovedbørste og/eller sidebørste Kontakt en servicerepresentant fra 
Tennant

Beholder full Tom beholder
Beholderkanter slitt eller skadet Skift ut kantene
Feil feiebørste Kontakt en servicerepresentant fra 

Tennant
Redusert kjøretid Batteriet er ikke fulladet Lad batteriet til laderen slås av 

automatisk
Defekt batteri Skift batteri
Batteriene trenger vedlikehold See BATTERIER i VEDLIKEHOLD
Defekt batterilader Skift ut batterilader

ES-systemet fungerer 
ikke

ES-knappen er avslått Slå på ES-knapp
ES-sensor i tank er skitten eller i feil 
posisjon

Rengjør/fl ytt sensor

Tilstoppet ES-pumpefi lter Tilstoppet ES-pumpefi lter
Vannivået i gjenvinningstanken er for lavt Fyll gjenvinningstanken halvfull
Vannivået i løsningtanken er for lavt Fyll på løsningtanken

Feie- eller 
skrubbefunksjoner 
slås ikke på

Beholder er oppe Senk beholderen helt
Brann i beholderen Slå av maskinen. Slukk brannen.

Ring beredskapspersonell ved behov.
Gjenvinningstank full Trykk på knappen vakuumvifte/nal for ett 

minutt med ekstra vannopphenting. Tøm 
gjenvinningstanken.

ES-modeller: Aktiver ES-systemet for å 
forhindre dette.
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 DRIFT  
Problem Årsak Løsning
ec-H2O-modell: 

Varsellamper og 
indikatorer blinker rødt

Mineralforekomster i modul Skyllemodul (se ec-H2O-MODUL 
SKYLLEPROSEDYRE)

ec-H2O-modell: 

Varsellamper og 
indikatorer lyser solid 
rødt

Tilstoppet modul Kontakt en servicerepresentant fra 
Tennant

Defekt løsningspumpe Skift ut løsningspumpe

Høytrykksvasker 
fungerer ikke

Håndbremsen er ikke aktivert Trekk til håndbremsen
Termisk bryter utløst på 
høytrykkspumpemotor

La avkjøles

Løsningspumpekrets utløst Tilbakestill strømbryteren
Bryteren var på da maskinen ble startet Slå av/slå på bryter

Høytrykksvasker 
spyler med dårlig trykk

Spraydyse angitt til lavt trykk Justere innstilling for spraydyse
Trykkbryteren for spraypumpen vendt 
nedover

Justere trykkbryteren for spraypumpen

Dårlig ytelse fra den 
aktive staven

Tilstoppet slange Fjern tilstopping
Ødelagte forseglinger på vakuumssystem Skift ut pakninger
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 VEDLIKEHOLD
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  VEDLIKEHOLDSDIAGRAM

Tabellen nedenfor angir personen som er ansvarlig 
for hver av prosedyrene.

O = Operator (operatør).
T = Trained Personnel (kvalifi sert personell).

MERK: Kontroller angitte prosedyrer (■) etter de 
første 50 driftstimene.

Intervall Ansv. 
person

Nøk-
kel

Beskrivelse Prosedyre Smøremid-
del/Væske

Ant. 
service-
punkter

Daglig O 22 Hydraulikkreservoar Sjekk hydraulikkoljenivået HYDO 1
O 1 Naler på siden og bak Inspiser for skade og slitasje. 

Sjekk avbøyningen.
- 4

O 2 Hovedbørster og puter Inspiser for skade, slitasje og 
smuss

- 2

O 3 Gjenvinningstank Rengjør tank, toppføler og 
kontroller dekselforsegling

- 1

O 4 Løsningtank Sjekk dekselforsegling - 1
O 3 Kun ES-maskiner: 

Gjenvinningstank
Rengjør tank og nivåføler - 2

O 4 Kun ES-maskiner: 
Løsningtank

Rengjør tank og nivåføler - 1

O 5 Innløpsfi lter på vakuum-
vifte, skjerm og smussbrett

Rengjør - 1

O 6 Kun sylindriske børster: 
Avfallsbeholder

Rengjør - 1

O 7 Feiende sidebørste(r) Inspiser for skade, slitasje, 
smuss

- 1 (2)

O 8 Skrubbende sidebørste Inspiser for skade, slitasje, 
smuss

- 1

O 9 Nal på skrubbende side-
børste

Inspiser for skade og slitasje - 1

O 10 Støvfi lter for beholder Rist for å rengjøre - 1
O 26 Avfallsskuff for den aktive 

stav
Rengjør - 1

Ukentlig T 11 Battericeller Sjekk elektrolyttnivå DW Flere
50 timer T 1 Naler på siden og bak Sjekk nivelleringen - 4

O 1 Hovedbørster (sylindriske) Roter børstene forfra og 
bakover

- 2

Roter ende-til-ende 1 2
O 23 Hovedfeiebørster 

Dual Force (sylindrisk)
Roter børstene forfra og 
bakover

- 2

Roter ende-til-ende - 2
O 23 Hovedfeiebørste 

Direct Throw (sylindrisk)
Roter ende-til-ende - 1

SMØREMIDDEL/VÆSKE

DW Destillert vann.
SPL Spesialsmøremiddel, Lubriplate EMB-smøring (Tennant-delnummer 01433-1)
GL  SAE 90 smøremiddel for veiegir
HYDO Tennant True premium hydraulikkolje eller tilsvarende

MERK: Mer hyppige vedlikeholdsintervaller kan være nødvendig under støvete forhold.
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Tabellen nedenfor angir personen som er ansvarlig 
for hver av prosedyrene.

O = Operator (operatør).
T = Trained Personnel (kvalifi sert personell).

MERK: Kontroller angitte prosedyrer (■) etter de 
første 50 driftstimene.

Intervall Ans-
varlig 

person

Nøk-
kel

Beskrivelse Prosedyre Smøremiddel/
Væske

Ant. 
service-
punkter

50 timer O 12 Skrubbehodekanter (skive) Inspiser for skade og slitasje - 2
O 23 Feiekanter Inspiser for skade og slitasje - 4
O 7 Feiende sidebørste(r) Sjekk børstemønster - 2
O 25 Løsningsforsyningsfi lter Kontroller skjermen og 

rengjør
- 1

O 26 Vakuumtetninger for aktiv 
stav (ekstra)

Inspiser for skade og slitasje - 3

T 27 Høytrykksvasker (Ekstraut-
styr – kun de første 50 
timene)

Skift olje HYDO 1

100 
timer

T 11 Batterivanningssystem 
(ekstra)

Sjekk slanger og 
koblinger for skade og 
slitasje

- Flere

T 10 Beholderpakninger Inspiser for skade og slitasje - 2
T 10 Beholder Rengjør beholder, støvfi lter 

og Perma-Filter
1

200 
timer

T 13 Bremser Sjekk justeringer - 1
T 11 Batteripoler og kabler Kontroller og rengjør - Flere
T 14 Drivreimer med sylindriske 

børster
Inspiser for skade og slitasje - 1(2)

T 18 Drivreimer med feiebørster Inspiser for skade og slitasje - 2
T 15 Drivhjultapp Smøre SPL 1
T 15 Styrekjede Smør og inspiser for skade 

og slitasje.
GL 1

16 Styregirkjede Smør og inspiser for skade 
og slitasje

GL 1

T 24 Beholderkjeder Smør og inspiser for skade 
og slitasje.

GL 2

T 17 Løftearmtapper på beholder Smøre SPL 3
500 
timer

T 19 Viftemotor(er) på skrub-
bestøvsuger

Kontroller motorbørster - 1 (2)

O 21 Dekk Inspiser for skade og slitasje - 3
T 24 Beholderkjeder ■ Sjekk strammingen. - 2

800 
timer

T 22 Hydrauliske slanger Sjekk etter slitasje og skade - Flere

T 15 Drivhjulmotor Skift olje HYDO 1
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SMØREMIDDEL/VÆSKE

DW Destillert vann.
SPL Spesialsmøremiddel, Lubriplate EMB-smøring (Tennant-delnummer 01433-1)
GL  SAE 90 smøremiddel for veiegir
HYDO Tennant True premium hydraulikkolje eller tilsvarende

MERK: Mer hyppige vedlikeholdsintervaller kan være nødvendig under støvete forhold.

Intervall Ans-
varlig 

person

Nøk-
kel

Beskrivelse Prosedyre Smøremiddel/
Væske

Ant. 
service-
punkter

1000 
timer

T 7 Feiende sidebørste 
motorer

Kontroller motorbørster 
(Sjekk hver 100. time etter 
første sjekk etter 1000 
timer)

- 2

T 7 Motor for høytrykksvasker Sjekk motorbørster (1000 
høytrykksvaskertimer, ikke 
maskintimer)

- 1

2400 
timer

T 22 Hydraulikkreservoar Skift hydraulikkolje HYDO 1
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 GULE BERØRINGSPUNKTER

Denne maskinen har gule berøringspunkter for 
enkle serviceelementer som er enkle å fi nne. 
Ingen spesialverktøy kreves for å utføre disse 
vedlikeholdsoperasjonene.

  SMØRING

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

   STYREKJEDE

Styrekjedet er plassert på rattstammen direkte under 
kontrollpanelet. Se etter skade og slitasje og smør 
styrekjeden etter hver 200. time.

   STYREGIRKJEDE

Styregirkjeden er plassert rett over framhjulet. Se 
etter skade og slitasje og smør styregirskjeden etter 
hver 200. time.

  DRIVHJULTAPP

Drivhjultappen er plassert rett over drivhjulet. Smør 
drivhjultappen etter hver 200. time.

   DRIVHJULMOTOR

Drivhjulmotoren har en tappeplugg for olje under 
motoren. Skift oljen for hver 800. driftstime.
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BEHOLDERKJEDER

Beholderkjedene er plassert på venstre side av 
maskinen. Se etter skade og slitasje og smør 
beholderkjeden etter hver 200. time.

OLJE FOR HØYTRYKKSVASKER

Skift oljen til høytrykksvaskeren etter de første 50 
timene med høytrykksvask.

MERK: Fjern dekselet på høytrykksvaskeren for å 
få tilgang til både tappepluggen og den ventilerte 
fyllehetten.

LØFTEARMTAPPER PÅ BEHOLDER

Smør løftearmtappene etter hver 200. driftstime.
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  BEHOLDERKJEDER

Beholderkjedene er plassert på venstre side av 
maskinen. Kontroller spenningen på beholderkjedene 
etter de første 50 driftstimene, og deretter hver 500. 
time etter det. 

Med beholderen i senket posisjon; den lengre 
armkjeden (A) skal ikke bevege seg mer enn 25 mm, 
og den kortere overliggerkjeden (B) skal ikke bevege 
seg mer enn 12 mm.

B

A
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  HYDRAULIKK

  Sjekk nivået på hydraulikkoljen ved driftstemperatur 
daglig. Nivået på hydraulikkoljen skal være mellom 
MIN og MAX-merkene på hydraulikktanken. 
Beholderen må være senket ved sjekking av 
hydraulikkoljenivået.

OBS! Ikke fyll på hydraulikktanken for mye 
eller betjen maskinen med et lavt nivå av 
hydraulikkolje i tanken. Dette kan føre til skade 
på maskinens hydraulikksystem.

Tøm og fyll hydraulikktanken med ny TennantTrue 
premium hydraulikkolje etter hver 2400. driftstime.

  HYDRAULIKKOLJE

TennantTrue premium 
hydraulikkolje (forlenget levetid)

Del 
Nummer

Kapasitet ISO-klassifi sert vis-
kositetsindeks (VI)

1057707 3,8 l ISO 32 
VI 163 eller høyere1057708 19 l

Ved bruk av en lokalt tilgjengelig hydraulikkolje må 
spesifi kasjonene samsvare med spesifi kasjonene til 
hydraulikkoljen fra Tennant. Erstatningsvæsker kan 
forårsake at hydraulikkomponentene feiler tidligere 
enn nødvendig.

OBS! Hydraulikkomponenter avhenger av 
hydraulikkolje for intern smøring. Defekter, 
fremskyndet slitasje og skade vil være resultatet 
dersom smuss og andre kontaminanter kommer 
inn i hydraulikksystemet.

  HYDRAULISKE SLANGER

Kontroller hydrauliske slanger etter hver 800. 
driftstime for slitasje og skade.

SIKKERHETSHENSYN: Under service 
av maskinen, bruk papp til å fi nne 
hydraulikkoljelekkasjer under trykk.

Høytrykksvæske som slipper ut fra et veldig lite hull 
kan nesten være usynlig, og kan forårsake alvorlige 
personskader.

00002

Kontakt lege øyeblikkelig dersom noen blir skadet 
av lekkende hydraulikkolje. En alvorlig infeksjon 
eller reaksjon kan oppstå dersom egnet medisinsk 
behandling ikke gis øyeblikkelig.

Kontakt en mekaniker eller arbeidsleder dersom en 
lekkasje oppdages.
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BATTERI

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
(hvis utstyrt) og ta ut nøkkelen.

Batteriets levetid avhenger av riktig vedlikehold. For 
å få lengst mulig levetid fra batteriet:

– La ikke batteriet være delvis utladet over lengre 
tidsperioder.

– Batteriet må kun skiftes i et godt ventilert område 
for å forhindre gassansamling. Lade batteriet i 
områder med en omgivende temperatur på 27 °C 
eller mindre.

– Oppretthold riktig elektrolyttnivå i det våte 
batteriet ved å kontrollere nivået ukentlig.

Følgende trinn gjelder ikke ved mulighetslading (se 
MULIGHETSLADING.

– Ikke lad batteriet mer enn én gang om dagen, 
og kun etter maskinen har blitt kjørt i minst 15 
minutter.

– La laderen lade opp batteriet fullstendig før 
maskinen brukes på nytt.

SJEKK ELEKTROLYTTNIVÅET

Det våte blysyrebatteriet krever regelmessig 
vedlikehold som beskrevet nedenfor. Kontroller 
batteriets elektrolyttnivå ukentlig.

MERK: Ikke kontroller elektrolyttnivået hvis maskinen 
er utstyrt med et batteridrevet vanningssystem. Gå 
videre til BATTERIVANNINGSSYSTEM (EKSTRA).

08247

SIKKERHETSHENSYN: Hold alle 
metallgjenstander borte fra batteriene under 
service på maskinen. Unngå kontakt med 
batterisyre.

Nivået skal være litt over batteriplatene som vist før 
lading. Tilsett destillert vann hvis nivået er lavt. FYLL 
IKKE PÅ FOR MYE. Elektrolytten vil utvide seg og 
kan fl yte over under lading. Etter lading kan destillert 
vann tilsettes opp til omtrent 3 mm under slangene.

Before Charging After Charging

MERK: Sjekk at batterihettene er på plass under 
lading. Etter lading av batteriene kan en svovellukt 
forekomme. Det er normalt.
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VEDLIKEHOLDSFRIE BATTERIER

Vedlikeholdsfrie batterier krever ikke vanning. 
Rengjøring og annet rutinemessig vedlikehold er 
fremdeles nødvendig.

SJEKKE KOBLINGER / RENGJØRING

Sjekk etter løse batterikoblinger og rengjør 
batterienes overfl ate, herunder poler og 
kabelklemmer, med en sterk løsning med natron og 
vann etter hver 200. brukstime. Alle slitte eller skadde 
kabler må skiftes ut. Ikke fjern batterihettene under 
rengjøring av batteriene.
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LADING AV BATTERIET

VIKTIG: Før lading må det sørges for at maskinen 
og laderinnstillingene er tilpasset batteritypen.

MERK: Bruk en lader med riktig klassifi sering for 
batteriene for å forhindre skade på batteriene og at 
batteriets levetid reduseres.

MERK: Ikke benytt mulighetslading av 
standardbatterier, siden dette kan redusere batteriets 
levetid.

1. Kjør maskinen til en fl at, tørr overfl ate i et godt 
ventilert område.

2. Stans maskinen og slå den av.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

3. Løft toppdekselet til batterirommet og sett på 
støtten.

MERK: Sørg for at batteriene har riktig elektrolyttnivå 
før lading. Se SJEKK ELEKTROLYTTNIVÅET.

4. Koble laderens vekselstrømledning til en jordet 
stikkontakt.

5. Koble fra kabelskjøtestykket på batterisiden fra 
maskinen ved å dra skjøtestykket nedover eller 
i frakoblingsspaken for batteri (ekstra). Ikke dra i 
kablene.

6. Koble laderkontakten til batterikabelen.

7. Slå på batteriladeren hvis det er nødvendig.

ADVARSEL: Batteriene avgir 
hydrogengass. Det kan forårsake 
eksplosjon eller brann. Hold gnister og 
fl ammer borte. Hold dekslene åpne under 
lading.

MERK: Hvis laderen feiler når batteriet er koblet 
til batteriladeren, vil feilkodene vises nederst på 
laderdisplayet. Du fi nner defi nisjoner for feilkoder i 
batteriladerens brukerhåndbok
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8. Følg med laderdisplayet. CHARGE vises på 
displayet når batteriet lades. Dette er laderens 
standardskjerm.

  Laderdisplay:

A B

C

D

E FG

A. Ladeprofi lnummer

B. Laderklassifi sering (volt og strøm)

C. Batterispenning (volt)

D. Ladestrøm på (ampere)

E. Amperetimer ladet

F. Tid ladet (timer/minutter/sekunder)

G. Ladefase (fase 1/fase 2/fase 3/vedlikehold)

9. Ved behov, trykk på navigeringsknappene for 
å få tilgang til fl ere skjermer. Trykk på knappen 
stopp/start/enter for å gå til valg. Laderen går 
tilbake til standardskjermen. Se produsentens 
brukerhåndbok for mer informasjon.

MERK: Hvis laderkabelen må kobles fra batteriet før 
det er fullstendig ladet, trykker du på knappen stopp/
start/enter for å stanse ladingen. Kontroller at STOP 
vises på displayet og at det røde stopp lading-lyset 
lyses før du kobler fra batteriladerkabelen.

10. Laderens statusindikatorer vil lyse fra venstre til 
høyre når batteriet lades. COMPLETE vil vises 
på displayet, alle statusindikatorer vil lyse og 
Tennant-laderen vil slutte å lade når batteriet er 
fullstendig ladet.



92 M17  9017367  (12-2020)

VEDLIKEHOLD
11. Når batteriene er fullstendig ladet, kobler du 

laderkontakten fra batterikabelen.

12. Koble batterikontakten til maskinkontakten.

SIKKERHETSHENSYN: Ikke koble fra den 
eksterne laderens likestrømsledning fra 
maskinkontakten når laderen er i bruk under 
service på maskinen. Dette kan føre til 
lysbuedannelse. Hvis laderen må avbrytes under 
lading, kobler du først fra strømledningen.

13. Lukk toppdekselet på batterirommet.

USB-PORT PÅ BATTERILADER

Batteriladerens USB-port brukes til datatilgang 
til laderen, og skal kun brukes av autorisert 
servicepersonell. Du må ikke koble mobiltelefoner 
eller andre elektroniske enheter til batteriladerens 
USB-port. Du må ikke koble noe til USB-porten 
mens batteriet lades.
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   MULIGHETSLADING (EKSTRA)

Mulighetslading brukes til å forlenge maskinens 
driftstid og produktivitet ved å la batteriene lades 
i pauser, i lunsjen, mellom skift eller når det er en 
«mulighet» til å lade. 

VIKTIG: Før lading må det sørges for at maskinen 
og laderinnstillingene er tilpasset batteritypen.

MERK: Maskinen må være utstyrt med et batteri som 
kan mulighetslades. Ikke benytt mulighetslading av 
standardbatterier, siden dette kan redusere batteriets 
levetid.

1. Kjør maskinen til en fl at, tørr overfl ate i et godt 
ventilert område.

2. Stans maskinen og slå den av.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

3. Løft toppdekselet til batterirommet og sett på 
støtten.

MERK: Sørg for at batteriene har riktig elektrolyttnivå 
før lading. Se SJEKK ELEKTROLYTTNIVÅET.

4. Koble fra kabelskjøtestykket på batterisiden fra 
maskinen ved å dra skjøtestykket nedover. Ikke 
dra i kablene.

5. Koble laderkontakten til batterikabelen.

6. Koble til batteriladerens luftslangekoblinger.

7. Batteriet vil mulighetslades i pausen.

8. Når du er klar til å bruke maskinen igjen trykker 
du på knappen stopp/start på laderen for å 
stoppe laderen.

SIKKERHETSHENSYN: Ikke koble fra den 
eksterne laderens likestrømsledning fra 
maskinkontakten når laderen er i bruk under 
service på maskinen. Dette kan føre til 
lysbuedannelse. Hvis laderen må avbrytes under 
lading trykker du på laderens stopp/start-knapp 
for å stopp laderen.
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9. Koble fra laderen og luftslangekoblingene.

10. Koble batterikontakten til maskinkontakten.

11. Lukk toppdekselet på batterirommet.

    UKENTLIG UTLIGNINGSLADING

Mulighetsladeren er programmert til å automatisk 
gi en fullstendig utligningslading i et angitt ukentlig 
intervall.  

 VIKTIG: Den ukentlige utligningsladingen må 
fullføres helt. Dersom den avbrytes under lading 
må den fullføre utligningsladingen nesten gang 
den startes, hvis ikke kan det skade batteriet og 
redusere batterilevetiden.

MERK: Søndag er standarddagen for laderens 
fullstendige utligningslading av batteriet. 
Standarddagen kan endres til en annen dag ved 
behov. Snakk med en Tennant-representant om å 
endre standarddag.

La laderen fullføre utligningsladeren. Den gule 
ladeindikatoren vil lyse, og ladestatusen vil vises på 
det grafi ske displayet.

Den gule ladeindikatoren vil slukkes og den 
grønne indikatoren for fullført lading vil lyse når 
utligningsladingen er fullført.
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BATTERIVANNINGSSYSTEM (EKSTRA)

Batterivanningssystemet tilbyr en trygg og enkel 
måte for vedlikehold av riktig elektrolyttnivå i 
batteriene.

Se etter skade og slitasje på vanningssystemets 
slanger etter hver 100. time.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

1. Løft dekselet til batterirommet og sett på støtten.

2. Lad batteriene helt før bruk av 
batterivanningssystemet. Ikke tilsett vann i 
batteriene før lading, elektrolyttnivået vil stige 
og kan fl yte over under lading. Se LADE 
BATTERIENE.

3. Koble vanningssystemets slange til vannkilden.

MERK: Vannkvaliteten er viktig for å opprettholde 
batteriets levetid. Bruk alltid vann som oppfyller 
kravene til batteriprodusenten.

MERK: Vanntilførselen til batterivanningssystemet 
må alltid være 7,57 LPM eller mer. Bruk renseren til å 
bekrefte trykket på vanntilførselen. Se produsentens 
brukerhåndbok for mer informasjon.

4. Koble vanningssystemets slange til batteriets 
fyllingsslange.

5. Slå på vannforsyningen. Indikatoren på innsiden 
av strømningsindikatoren vil snurre. Indikatoren 
slutter å snurre nå batteriene er fulle.

6. Koble fra vanningssystemets slange fra 
vannkilden.

7. Slå av vanntilførselen.

8. Når batteriet er fullt plasserer du 
vanningssystemets slange på 
oppbevaringsstedet for fremtidig bruk.
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   AUTOMATSIKRINGER, SIKRINGER OG RELEER

 AUTOMATSIKRINGER

Automatsikringer er elektriske beskyttelsesenheter 
som kan tilbakestilles og er utformet for å stanse 
fl yt av strøm ved en kretsoverbelastning. Når en 
automatsikring utløses kan den tilbakestilles manuelt 
ved å trykke på tilbakestill-knappen når sikringen er 
nedkjølt.

Automatsikring 1 til 9 er plassert under operatørsetet, 
bak batterirommets sidedeksel.

Automatsikring 10 til 15 er plassert bak 
tilgangspanelet til styringsboksen.

Automatsikring 16 til 20 er plassert i beholderrommet.

Automatsikring 21 er plassert inne i den valgfrie 
lysenheten montert på toppen av gjenvinningstanken.

Dersom overbelastningen som forårsaket utløsning 
av automatsikringen fremdeles er til stede, vil 
automatsikringen stanse fl yten av strøm til problemet 
er korrigert.

Diagrammet nedenfor viser automatsikringene og de 
elektriske komponentene de beskytter.

Sikrings-
bryter

Vurder-
ing

Beskyttet sikring

CB1 60A Vannopptaksmodul
CB2 - Brukes ikke
CB3 35A Skrubbemodul for sidebørste 

(Ekstra)
CB4 2,5A Nøkkelbryter
CB5 2,5A Vannopptaksmodul
CB6 2,5A Skrubbemodul
CB7 2,5A Skrubbemodul for sidebørste 

(Ekstra)
CB8 2,5A ec-H2O strømmodul (ekstra)
CB9 2,5A ec-H2O pumpemodul (ekstra)

CB10 15A Spraydyse (ekstra) / Høytrykks-
vasker (ekstra)

CB11 15A Lys (ekstra)
CB12 2,5A Lys (ekstra)
CB13 2,5A Markeringslys/blinkende lys på 

oververn (ekstra)
CB14 2,5A Markeringslys/blinkende lys på 

gjenvinningstank 
(Ekstra)

CB15 30A Servostyring (ekstra)
CB16 60A Løftemodul
CB17 15A Feiemodul
CB18 40A Feiestøvsuger 1
CB19 40A Feiestøvsuger 2
CB20 - Brukes ikke
CB21 2,5A Alarm/blinkende lys (ekstra)
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   SIKRINGER

Sikringer er engangs beskyttelsesenheter som 
er utformet for å stanse fl yt av strøm ved en 
kretsoverbelastning. Sikringer må aldri skiftes ut 
med sikringer med høyere verdi enn det som er 
spesifi sert.

Sikringene er plassert i kontrollboksen bak panelet 
med automatsikringer eller i kontakt med kabler.

Sikring Vurdering Beskyttet sikring
Sikring-1 150A Propellering
Sikring-2 100A Skrubbemoduleffekt
Sikring-3 2A Telemetri (inline, ekstra)
Sikring-4 150A Feie (inline)

Inline-
sikring

100A Høytrykksvasker (ekstra)

Inline-
sikring

40A Aktiv stav (ekstra)

   RELEER

Releer er elektriske brytere som åpnes og lukkes 
under kontroll av en annen elektrisk krets. Releer 
kan kontrollere en utgangskrets med høyere 
effekt enn inngangskretsen. Releene er plassert i 
kontrollboksen bak panelet med automatsikringer.

Du fi nner en oversikt over releer og kretsene som 
kontrolleres i tabellen nedenfor.

Videre-
send

Vurdering Kontrollert krets

M1 36 VDC, 200 A Hovedkontakt
M2 36 VDC, 5 A Ryggealarm/-lys 

(ekstra)
M3 36 VDC, 100 A Tilleggskontakt
M4 36 VDC, 200A Feiekontakt

   ELEKTRISKE MOTORER

Inspiser karbonbørstene på viftemotorene til 
skrubbestøvsugeren etter hver 500. driftstime. 
Inspiser karbonbørstene på sidebørstemotorene for 
feiing og skrubbing etter de første 1000 driftstimene 
og hver 100. time etter den innledende sjekken. Du 
fi nner inspeksjonsintervaller for karbonbørstene i 
tabellen nedenfor.

Inspeksjon av karbonbørster Timer
Sidebørstemotorer – Feiing (ekstra) 1000*
Motor for skrubbevakuumvifte 500
Motor for høytrykksvasker 1000**

*Kontroller karbonbørster hver 100. time etter første 
sjekk etter 1000 timer.

**Inspiser etter 1000 høytrykksvaskertimer, ikke 
maskintimer.

  LØSNINGSFORSYNINGSFILTER

Sjekk løsningstilførselens fi lterduk etter hver 50. 
driftstime og rengjør ved behov. Senk skrubbehodet 
for enklere tilgang.
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    STØVFILTER PÅ BEHOLDER / PERMA-FILTER

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

  FJERNE / SKIFTE UT STØVFILTER FOR 
BEHOLDER

Rist støvfi lteret etter hvert skift og før fjerning av 
fi lteret fra maskinen. Inspiser og rengjør fi lteret etter 
hver 100. driftstime. Skift ut ødelagte støvfi ltre.

MERK: Rengjør fi lteret oftere hvis det blir brukt under 
svært støvete omstendigheter.

1. Fjern dekselet fra beholderen.

2. Fjern dekselet på støvfi lteret.

3. Ta støvfi lteret ut av beholderen.

4. Rengjør eller kast støvfi lterelementet. Se 
RENGJØRING AV STØVFILTERET.

5. Fjern støv og smuss fra støvfi lterbrettet. 

6. Sett på plass støvfi lteret.

7. Sett på plass dekselet til støvfi lteret.

8. Sett på plass dekselet på beholderen.
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  RENGJØRING AV STØVFILTER FOR BEHOLDER

Bruk en av følgende metoder for å rengjøre 
støvfi lteret:

RISTING-Trykk på bryteren for fi lterrister.

TAPPING-Tapp fi lteret forsiktig mot en fl at overfl ate. 
Ikke skad kantene på fi lteret. Filteret forsegles ikke 
som det skal dersom fi lterets kanter er skadde.

LUFT-Bruk alltid vernebriller når du bruker 
høytrykksluft. Blås luft gjennom midten av fi lteret og 
ut mot utsiden. Bruk aldri et lufttrykk over 550 kPa 
med en dyse som er mindre enn 3 mm, og hold aldri 
dysen nærmere enn 50 mm inn i fi lteret.

 THERMO-SENTRY

Thermo-Sentry er plassert på innsiden av 
beholderen, og den registrerer temperaturen på 
luften som hentes ut av beholderen. Hvis en brann 
oppstår i beholderen vil Thermo-Sentry stanse 
støvsugerviften og stenge av luftstrømmen. Thermo-
Sentry tilbakestilles automatisk etter nedkjøling.

    INSPEKSJON / RENGJØRING AV PERMA-FILTER

Inspiser og rengjør Perma-Filter etter hver 100. 
driftstime. 
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   HOVEDSKRUBBEBØRSTER

Maskinen kan være utstyrt med enten skivebørster 
eller sylindriske skrubbebørster. Sjekk daglig at det 
ingenting er viklet rundt skrubbebørstene. Se også 
etter skade og slitasje på børster og puter.

   SKIVEBØRSTER OG PUTER

Skift ut putene når de ikke lenger rengjør effektivt. 
Skift ut børstene når de ikke lenger rengjør effektivt, 
eller når børstehårene er slitt til den gule indikatoren.

Rengjøringsputene må plasseres på puteholdere 
før de er klare til bruk. Rengjøringsputen holdes på 
plass med en senterskive. Begge sider av puten kan 
brukes til skrubbing. Snu puten for å bruke den på 
den andre siden.

Rengjøringsputer må rengjøres øyeblikkelig etter 
bruk med såpe og vann. Ikke vask putene med 
høytrykksspyler. Heng opp putene eller la dem tørke 
fl att.

MERK: Børster og puter skal alltid skiftes ut i sett. 
Hvis ikke vil én børste eller pute være mer aggressiv 
enn den andre.

   SKIFTE UT SKIVESKRUBBEBØRSTER ELLER 
PUTEDRIVERE

1. Hev skrubbehodet.

2. Slå av maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

3. Åpne tilgangsluken til hovedbørsten og 
støttedøren for sidenalen.

4. Vri børsten til håndtakene er synlige.

5. Klem på håndtakene og la børsten falle på 
gulvet. Ta børsten bort fra under skrubbehodet.
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6. La børstefjæren stå åpen på den nye bøsrten for 

å gjøre monteringen enklere.

7. Skyv den nye børsten under skrubbehodet, 
tilpass børstens hylse til børstens drivnav, og 
løft børsten opp på børstens drivnavn til børsten 
låses til navet.

8. Kontroller at børsten er godt festet til drivnavet.

9. Lukk støttedøren for sidenalen og tilgangsluken 
til hovedbørsten.

10. Gjenta fremgangsmåten for de andre børstene.

  SKIFTE UT SKIVESKRUBBEPUTEDRIVERE

1. Fjern putedrivverket fra maskinen.

2. Klem sammen fjærklemmen og fjern senterskiven 
fra putedrivverket.

3. Fjern skrubbeputen fra putedrivverket.

4. Snu eller skift ut skrubbeputen. Sentrer 
skrubbebørsten på putedrivverket og monter 
senterskiven på nytt for å feste puten til 
putedrivverket.

5. Monter putedrivverket på maskinen.
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   SYLINDRISKE SKRUBBEBØRSTER

Roter børstene mellom foran og bak hver 50. 
driftstime.

Skift ut børstene når de ikke lenger rengjør effektivt.

MERK: Skift ut slitte børster i par. Skrubbing med 
børste mer ulik børstehårslengde vil føre til redusert 
skrubbeytelse.

 SKIFTE UT SYLINDRISKE SKRUBBEBØRSTER

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

1. Åpne tilgangsluken til hovedbørsten og 
støttedøren for sidenalen.

2. Løft sikringshåndtaket på tomgangsplaten og 
fjern sikringsringen fra platekroken.

3. Fjern tomgangsplaten fra skrubbehodet.

4. Ta børsten bort fra skrubbehodet.

5. Plasser børsten med raden med doble ender mot 
åpningen på skrubbehodet. Før den nye børsten 
på drevnavet.

6. Dersom du roterer børstene, må de fremre byttes 
ut med de bakre slik at de slites jevnt. De kan 
også roteres ende for ende.

Before After

A B AB
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7. La tomgangsplaten gli opp i skrubbehodet.

8. Sett tomgangsplaten på plass med sikringsringen 
for tomgangsplaten.

MERK: Ikke bytt om på venstre og høyre 
tomgangsplate, da må børstene justeres på nytt av 
autorisert personell.

9. Lukk støttedøren for sidenalen og tilgangsluken 
til hovedbørsten.

10. Gjenta for børsten på den andre siden av 
skrubbehodet.
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   HOVEDFEIEBØRSTER

Maskinen kan være utstyrt med et standard dual 
force-feiefelt eller en ekstra enkel børste direkte 
gjennom feiefeltet.

Sjekk børstene daglig for slitasje eller skade. 
Fjern eventuelle snorer eller vaiere som er viklet 
rundt hovedbørsten, hovedbørstens drevnav eller 
tomgangsnavet til hovedbørsten.

Roter børstene ende for ende hver 50. driftstime for å 
oppnå maksimum børstelevetid og beste feieytelse. 
Se SKIFTE UT ELLER ROTERE HOVEDBØRSTEN.

Skift ut børstene når de ikke lenger rengjør effektivt.

  SKIFTE UT HOVEDFEIEBØRSTER FOR DUAL 
FORCE

1. Hev hovedfeiebørsten og slå av maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

2. Åpne tilgangsdøren for hovedbørsterommet.

3. Fjern knotten og hovedfeiebørstenes 
tomgangsplate.

4. Dra børstene fra hovedbørsterommet.

5. Skift ut eller roter hovedbørstene ende for ende.

6. La børstene gli inn i hovedbørsterommet og helt 
inn i drevnavene.

7. Monter hovedfeiebørstens tomgangsplate på 
nytt.

8. Lukk tilgangsdøren for hovedbørsterommet.
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SKIFTE UT HOVEDFEIEBØRSTEN FOR DIRECT 
THROW (EKSTRA)

1. Hev og støtt beholderen på beholderens 
støttestang. SE AKTIVERE BEHOLDERENS 
STØTTESTANG.

2. Hev hovedfeiebørsten og slå av maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

3. Åpne tilgangsdøren for hovedbørsterommet.

4. Fjern de to knottene, mellomhjulets kanter og 
plate.

5. Fjern knotten og hovedfeiebørstens 
tomgangsplate.

6. Dra børsten fra hovedbørsterommet.

7. Sett på plass eller roter hovedbørsten etter 
behov.

8. La børstene gli inn i hovedbørsterommet og helt 
inn i drevnavene.

9. Monter hovedfeiebørstens tomgangsplate på 
nytt.

10. Sett på plass mellomhjulets kanter og plate.

11. Lukk tilgangsdøren for hovedbørsterommet.

12. Senk beholderen.

13. 
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     SIDEBØRSTE(R)

Sjekk sidebørsten(e) daglig for slitasje eller skade. 
Fjern eventuell snorer eller vaiere som er viklet rundt 
sidebørsten(e) eller sidebørstens drevnav.

  SKIFTE UT SIDEFEIEBØRSTENE

Skift ut børstene når de ikke lenger rengjør effektivt.

1. Hev sidefeiebørsten og slå av maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

2. Grip tak i midten av børsten og fjern låsesplinten 
og skiven som fester børsten og sikringssplinten 
til navet.

3. Fjern sidebørsten og sikringssplinten fra under 
sidebørsteenheten.

4. Plasser sidebørsten under sidebørsteenheten 
og tilpass kanalen i sikringssplinten til 
sikringssplinten i sidebørstenavet.

5. Løft sidebørsten, sikringssplinten og skiven opp 
på sidebørstenavet og sett på plass låsesplinten.

  JUSTERE SIDEBØRSTER FOR FEIING

Kontroller mønsteret på sidebørstene hver 50. 
driftstime. Børstehårene på høyre side skal berøre 
gulvet mellom kl. 10 og kl. 15, og børstehårene på 
venstre side skal berøre gulvet mellom kl. 09 og kl. 
14 når børstene er i bevegelse.

350327
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 FOR Å JUSTERE SIDEBØRSTER FOR FEIING – 
STANDARDPANEL

1. Slå på maskinen.

2. Trykk og hold knappen for sidebørster for feiing 
til skjermen for justering av høyde for sidebørsten 
vises på LCD-skjermen.

MERK: Knappene Contrast Control og Confi guration 
Mode brukes til å velge og justere sidebørstens 
høyde.

3. Trykk på ønsket sidebørsteknapp for å velge den. 
Den valgte sidebørsten vil senkes og rotere.

4. Observer børstemønsteret

5. Trykk på venstre (-)-knapp for å heve børsten 
eller høyre (+)-knapp for å senke den for å oppnå 
riktig børstemønster. Indikatorstolpene øker etter 
hvert som børstene senkes. 

6. Trykk på knappen for sidebørster for feiing for å 
lagre innstillingene og gå tilbake til skjermen for 
justering av sidebørster.

7. Gjenta disse instruksene for å justere den andre 
sidebørsten for feiing.

8. Kontroller børstemønsteret på nytt. Juster 
børstehøyden etter behov.

MERK: Ta kontakt med en Tennant-representant hvis 
mønsteret er fl att (fullstendig sirkel) etter justering av 
sidebørstene.
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 FOR Å JUSTERE SIDEBØRSTER FOR FEIING – 
PRO-PANEL

1. Slå på maskinen.

2. Trykk og hold knappen for sidebørster for feiing 
til skjermen for justering av høyde for sidebørsten 
vises på skjermen.

3. Velg Ja-knappen.

4. Trykk på ønsket sidebørsteknapp for å justere 
den. Den valgte børsten vil senkes og rotere.

5. Observer børstemønsteret.

6. Trykk på opp-knappen for å heve børsten eller 
nedknappen for å senke den for å oppnå riktig 
børstemønster. Indikatoren går opp/ned for å vise 
endringen i børstehøyde.

Trykk på hjem-knappen for å lagre 
innstillingene og gå tilbake til 
hovedskjermbildet.

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til 
forrige skjermbilde.

7. Trykk på tilbakeknappen for å gå til skjermbildet 
«velg side som skal justeres».

8. Gjenta disse instruksene for å justere den andre 
sidebørsten for feiing.

9. Kontroller børstemønsteret på nytt. Juster 
børstetrykket etter behov.

MERK: Ta kontakt med en Tennant-representant hvis 
mønsteret er fl att (fullstendig sirkel) etter justering av 
sidebørstene.
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   SKIFTE UT SKRUBBENDE SIDEBØRSTE 
(EKSTRA)

Skift ut putene når de ikke lenger rengjør effektivt. 
Skift ut børstene når de ikke lenger rengjør effektivt, 
eller når børstehårene er slitt ned til de gule 
indikatorene.

1. Hev sidefeiebørsten og slå av maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

2. Ved behov fjerner du nalenheten til sidebørsten 
for å få enklere tilgang til skrubbebørsten.

3. Klem på håndtakene og la sidebørsten falle på 
gulvet.

4. Fjern sidebørsten fra under sidebørsteenheten.

5. La børstefjæren stå åpen på den nye børsten for 
å gjøre monteringen enklere.

6. Plasser den nye sidebørsten under 
sidebørsteenheten og løft sidebørsten opp til 
sidebørstenavnet til børsten låses fast til navet.

7. Sett på plass nalenheten til sidebørsten.
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  NALBLADER

Inspiser nalbladene for skade og slitasje daglig. Når 
bladene blir slitt roterer du dem ende for ende eller 
topp til bunn til en ny tørkekant. Skift ut alle bladene 
når alle kanter er slitt.

Kontroller avbøyningen til nalbladene daglig eller 
ved skrubbing av en annen type overfl ate. Kontroller 
nivået på bakre nal hver 50. driftstime.

  SKIFTE UT (ELLER ROTERE) BAKRE 
NALBLADER

1. Ved behov senkes bakre støtfangerdør/-trinn.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

2. Koble vakuumslangen fra den bakre nalenheten

3. Løsne begge monteringshåndtakene på nalen.

4. Koble vakuumslangen fra den bakre nalenheten.
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5. Løsne den bakre sikringssperren og fjern sperren 
og sikringssplinten fra nalenheten.

6. Fjern den bakre nalenheten fra nalenheten.

7. Plasser det roterte eller det nye nalbladet på 
den bakre nalenheten. Kontroller at nalen er 
godt festet på hver av tappene på den bakre 
nalenheten.

8. Sett hengselenden av sikringssplinten inn i 
krokene på den bakre nalenheten.
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9. Sett inn låsesplinten sammen med resten av 

nalenheten, tilpass tappene på nalenheten til 
åpningene på sikringssplinten og stram hengselet 
på den andre enden av nalenheten.

10. Vend den bakre nalenheten for å få tilgang til 
fronten på nalenheten.

11. Løsne den fremre sikringssperren og fjern 
sperren og sikringssplinten fra nalenheten.

12. Fjern den fremre nalenheten fra nalenheten.
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13. Monter det roterte eller det nye nalbladet på 

den bakre nalenheten. Sørg for at hullene på 
nalbladet er festet på tappene.

14. Monter sikringssplinten på den fremre nalen på 
den bakre nalenheten.

15. Monter den bakre nalenheten på maskinen

16. Hev den bakre støtfangerdøra/-trinnet hvis 
den ble senket for å få tilgang til den bakre 
nalenheten.
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  PLANERING AV DEN BAKRE NALEN

Planering av nalen sørger for at hele nalbladet er i 
jevn kontakt med overfl aten som skrubbes.

1. Senk nalen og kjør maskinen fl ere meter 
fremover før du langsomt stanser maskinen helt.

2. Kontroller nalavbøyningen over hele nalbladet.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

3. Senk bakre støtfangerdør/-trinn.

4. Hvis avbøyningen ikke er den samme over hele 
bladet, bruker du justeringsbryteren til å justere.

IKKE koble vakuumslangen fra nalrammen under 
planering av nalen.

5. Løsne på låsebryteren for å justere 
nalplaneringen.

6. Vri på justeringsbryteren på nalen mot klokken for 
å redusere avbøyningen på enden av nalbladet.

Vri på justeringsbryteren på nalen med klokken 
for å øke avbøyningen på enden av nalbladet.

7. Stram til låsebryteren.

8. Kjør maskinen fremover med nalen nede for å 
kontrollere nalbladets avbøyning på nytt hvis du 
har utført justeringer.

9. Juster avbøyningen på nytt ved behov.

10. Hev den bakre støtfangerdøra/-trinnet når du er 
ferdig med planeringen av den bakre nalen.
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  JUSTERE BLADAVBØYNINGEN PÅ BAKRE NAL

Avbøyning er bøyningen hele nalbladet har når 
maskinen går fremover. Den beste avbøyningen er 
når nalen tørker gulvet med minimal avbøyning.

MERK: Sørg for at nalen er plan før du justerer 
avbøyningen. Se PLANERING AV DEN BAKRE 
NALEN.

1. Senk nalen og kjør maskinen fl ere meter 
fremover før du langsomt stanser maskinen helt.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

2. Se på mengden avbøyning eller «krumningen» 
til nalbladet. Riktig avbøyning er 12 mm for 
skrubbing av jevne gulv, og 15 mm for ujevne 
gulv.

3. Senk bakre støtfangerdør/-trinn.

4. For å justere nalbladavbøyningen løsner du 
låsebryterne på begge sider av maskinen.

5. Vri justeringsbryterne med klokken for å øke 
avbøyningen eller mot klokken for å redusere 
den.

6. Stram til låsebryterne igjen.

7. Kjør maskinen fremover igjen for å kontrollere 
nalbladets avbøyning på nytt.

8. Juster avbøyningen på nytt ved behov.

9. Hev den bakre støtfangerdøra/-trinnet når du er 
ferdig med å justere avbøyningen av det bakre 
nalbladet.
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  SKIFTE UT ELLER ROTERE NALBLADER PÅ 
SIDEN

1. Hev skrubbehodet ved behov.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

2. Åpne tilgangsluken til hovedbørsten og 
støttedøren for sidenalen.

3. Løsne sikringshengselet fra sidenalenheten.

4. Fjern sikringshengselet fra sidenalenheten.

5. Fjern nalbladet fra sidenalenheten.

6. Monter det roterte eller det nye bakre nalbladet 
på sidenalenheten.

7. Fest sikringshengselet på tappen på 
sidenalenheten.

8. Fest sikringshengselet på sidenalenheten.

9. Lukk støttedøren for sidenalen og tilgangsluken 
til hovedbørsten.

10. Gjenta for sidenalen på den andre siden av 
skrubbehodet.
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  SKIFTE UT ELLER ROTERE SKRUBBENDE 
SIDEBØRSTES NALBLADER (EKSTRA)

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

Inspiser nalbladene på sidebørsten for skade og 
slitasje daglig. Skift ut eller roter et blad dersom 
forkanten er ødelagt eller slitt halvveis gjennom 
bladets tykkelse.

1. Løsne håndtaket til sidebørstens nalenhet og 
fjern nalenheten fra maskinen.

2. Løsne sikringshengselet.

3. Fjern sikringshengselet, nalbladene og 
avstandsstykket fra nalrammen.

MERK: Observer hvilke nalåpninger som ble brukt på 
nalrammen før du fjerner nalen.

MERK: Nalbladet/-bladene har åpninger for justering 
av nalbladets avbøyning. Monter nalene slik at 
avbøyninger er 12 mm for skrubbing av jevne gulv, 
og 15 mm for ujevne gulv.
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4. Monter de roterte/nye nalbladene, 

avstandsstykket og sikringshengselet på 
sidebørsteanordning. Sørg for at hullene på 
nalbladet er festet på tappene.

5. Fest sikringshengselet for sidebørsten.

6. Monter sidebørstens nalblad på 
sidebørsteenheten.
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   KANTER OG PAKNINGER

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

 FEIERESIRKULERINGSKANTER

Kontroller feieresirkuleringskantene for skade og 
slitasje hver 50. driftstime.

 FEIESIDEKANTER

Sidekantene er plassert på begge sider av 
hovedfeiebørstene. Sidekantene skal så vidt berøre 
gulvet. Kontroller sidekantene for skade og slitasje 
hver 50. driftstime.

Dual Force sveipekanter

Sveipekanter for Direct Throw (ekstra)

  GJENVINNINGSTANKPAKNING

Sjekk pakningen på gjenvinningstanken for skade og 
slitasje.

  PAKNING PÅ LØSNINGTANK

Sjekk pakningen på løsningtanken for skade og 
slitasje daglig.
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 SKRUBBEHODEKANTER (KUN 
SKIVESKRUBBEHODER)

Kontroller skrubbehodekantene for skade og slitasje 
hver 50. driftstime.

  STØVFILTERPAKNING PÅ BEHOLDER

Kontroller støvfi lterpakningen på beholderen etter 
hver 100. driftstime for slitasje og skade. Fjern støv 
og smuss fra pakningen ved behov.

  BEHOLDERPAKNINGER

Kontroller pakninger for skade og slitasje hver 100. 
driftstime.

Plastbeholder

Metallbeholder (ekstra)

VAKUUMTETNINGER FOR AKTIV STAV (EKSTRA)

Kontroller tetningene på den aktive staven for skade 
og slitasje hver 50. driftstime.



121M17  9017367  (12-2020)

 VEDLIKEHOLD  

BELTER

DRIVREIMER MED FEIEBØRSTER

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

Drivreimer med feiebørster er plassert på venstre 
side av hovedfeiehodet. Kontroller reimene for skade 
og slitasje hver 200. driftstime.

Dual Force sveipedrivremmer

Sveipedrivrem for Direct Throw (ekstra)

DRIVREIMER MED SYLINDRISKE BØRSTER

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

Børstedrivreimene er plassert på skrubbehodet til 
den sylindriske børsten. Kontroller reimene for skade 
og slitasje hver 200. driftstime.

BREMSER

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

Fotbremsen og parkeringsbremsen betjener 
koblingen som kontrollerer bremsene på bakhjulene.

Fotpedalen må ikke fl ytte på seg mer enn 25 mm for 
å aktivere bremsen. Kontroller bremsejusteringen for 
skade og slitasje hver 200. driftstime.
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  DEKK

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

Maskinen har tre solide gummihjul: ett foran og to 
bak på maskinen. Kontroller hjulene for skade og 
slitasje hver 500. driftstime.

  SKYVING, SLEPING OG TRANSPORT AV 
MASKINEN

  SKYVE ELLER SLEPE MASKINEN

SIKKERHETSHENSYN: Ikke skyv eller trekk 
maskinen uten en operatør i setet som 
kontrollerer maskinen under service av 
maskinen.

Hvis maskinen deaktiveres, kan den skyves fra 
fram- eller baksiden, men den kan kun slepes fra 
framsiden.

Maskinen må kun skyves eller slepes en svært kort 
avstand, og farten skal ikke være større en 3,2 km/t. 
Den må IKKE skyves eller slepes over en lengre 
avstand eller i høy hastighet.

OBS! Hvis maskinen skyves eller slepes over en 
lengre avstand kan det skade fremdriftssystemet.

  TRANSPORTERE MASKINEN

1. Hev nalen, skrubbehodet og børstene.

2. Hev beholderen nok til at den er over bakken før 
lasting. Direct Throw-maskinen kan lastes opp på 
en rampe opptil 13 %. Dual Force- maskinen kan 
lastes opp på en rampe opptil 20 %, men den 
bakre nalen må fjernes om det er over 13 %.

SIKKERHETSHENSYN: Ved lasting/lossing av 
maskin på/av lastebil eller henger må tankene 
tømmes før du laster maskinen.

3. Plasser baksiden av maskinen på lastekanten av 
lastebilen eller tilhengeren.

4. Hvis lasteoverfl aten ikke er horisontal eller er 
høyere enn 380 mm fra bakken, bruker du en 
vinsj til å laste maskinen.

Hvis lasteoverfl aten er horisontal OG 380 mm 
eller mindre fra bakken, kan maskinen kjøres på 
lastebilen eller tilhengeren.

SIKKERHETSHENSYN: Bruk en vinsj ved lasting 
av maskinen på en lastebil eller tilhenger. Hvis 
lasteoverfl aten er ikke er horisontal OG 380 mm 
eller mindre fra bakken, kan ikke maskinen kjøres 
på lastebilen eller tilhengeren.

5. Rygg maskinen på lastebilen eller tilhengeren.
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6. For å vinsje maskinen på lastebilen eller 

tilhengeren festes vinsjkjedene til hullene i de 
fremre jekkebrakettene som er plassert på 
begge sider av maskinen, mellom beholderen og 
hovedskrubbehodet.

7. Plasser maskinen så nær fronten av tilhengeren 
eller lastebilen som mulig. Hvis maskinen 
begynner å bevege seg fra lastebilens eller 
tilhengerens senterlinje, må du stoppe og vri på 
rattet for å sentrere maskinen.

MERK: Du må ikke plassere fremsiden av maskinen 
mot tilhengeren. Beholderen/feieenheten kan 
bli skadet grunnet kontakt mellom fremsiden av 
maskinen og tilhengeren under transporten.

SIKKERHETSHENSYN: Når du laster/losser 
maskinen på/av en tilhenger eller lastebil, stans 
på en plan overfl ate, aktiver parkeringsbremsen 
og la nøkkelen stå i ON-posisjon til reimene er 
festet.

MERK: Det dynamiske bremsesystemet er aktivt når 
tenningsbryteren står i stilling ON.

8. Plasser en blokk bak hvert hjul for å forhindre at 
maskinen ruller.

9. Senk beholderen, skrubbehodet og den bakre 
nalen.

10. Fest festereimer til hullene i de bakre 
jekkebrakettene på framsiden av maskinen.

11. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen når maskinen 
er festet.

  LOSSE MASKINEN

1. Sett på parkeringsbremsen og vri nøkkelen til 
stilling “ON”.

MERK: Det dynamiske bremsesystemet er aktivt når 
tenningsbryteren står i stilling ON.

2. Fjern reimene og blokkene.

3. Hvis lasteoverfl aten ikke er horisontal eller er 
høyere enn 380 mm fra bakken, bruker du en 
vinsj til å laste av maskinen.

Hvis lasteoverfl aten er horisontal OG 380 mm 
eller mindre fra bakken, kan maskinen kjøres av 
lastebilen eller tilhengeren.

SIKKERHETSHENSYN: Bruk en vinsj ved lossing 
av maskinen fra en lastebil eller tilhenger. Hvis 
lasteoverfl aten er ikke er horisontal OG 380 mm 
eller mindre fra bakken, kan ikke maskinen kjøres 
av lastebilen eller tilhengeren.
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   MASKINJEKKING

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en plan 
overfl ate, slå av maskinen, trekk til håndbremsen 
og ta ut nøkkelen.

Tøm beholderen og gjenopprettings- og 
løsningtankene før maskinen jekkes.

Jekkepunktplasseringer foran på alle maskiner.

Jekkestativplasseringer foran på maskinen.

Jekkepunktplasseringer bak på alle maskiner.

SIKKERHETSHENSYN: Blokker maskinhjulene 
før maskinen jekkes opp ved service på 
maskinen. Bruk en vinsj eller jekk som støtter 
vekten av maskinen. Maskinen må kun jekkes 
opp på angitte steder. Støtt maskinen med 
støttebein.
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  ec-H2O-MODUL SKYLLEPROSEDYRE

Denne prosedyren er kun nødvendig når det røde 
indikatorlyset begynner å blinke og en lydalarm 
avgis.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en 
plan overfl ate, slå av maskinen og aktiver 
parkeringsbremsen.

1. Åpne høyre drapering for å få tilgang til ec-H2O-
enheten.

2. Trykk på koblingsknappen for å koble 
avløpsslangen fra ec-H2O-manifolden.

MERK: Se etter piler på slangen nær der slangen 
kommer ut fra bunnen på ec-H2O-enheten for å fi nne 
ut hvilken slange som er dreneringsslangen.

3. Fjern dreneringsslangen fra ec-H2O-rommet.

4. Koble dreneringsslangen til ec-H2O-
avløpsslangen.

5. Plasser dreneringsslangen i en tom beholder.

6. Hell 7,6 l hvit eddik eller riseddik inn i 
løsningtanken.
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7. Slå på maskinen.

8. Trykk på og slipp ec-H2O-modulens skyllebryter 
for å starte skyllesyklusen.

MERK: Modulen slås automatisk av når 
skyllesyklusen er fullført (omtrent 7 minutter). 
Modulen må kjøre hele syklusen på 7 minutter for å 
tilbakestille systemindikatorlyset og -alarmen. 

9. Hell 7,6 l kaldt, rent vann inn i løsningtanken.

10. Trykk på og slipp skyllebryteren for å skylle 
ut gjenværende eddik fra modulen. Trykk på 
skyllebryteren etter 1–2 minutter for å slå av 
modulen.

11. Kople dreneringsslangen fra ec-H2O-manifoldet.

12. Koble avløpsslangen til ec-H2O-manifoldslangen.

13. Returner dreneringsslangen til 
oppbevaringsstedet i ec-H2O-rommet.

14. Lukk høyre drapering.
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  OPPBEVARINGSINFORMASJON

Følgende trinn skal utføres ved lagring av maskinen i 
lengre tidsperioder.

1. Lad batteriene før lagring av maskinen for å 
forlenge batterienes levetid. Lad batteriene én 
gang i måneden.

2. Koble fra batteriene før lagring.

3. Tøm og skyll løsnings- og gjenvinningstanken.

4. Oppbevar maskinen på et tørt sted med nalen og 
skrubbehodet i hevet posisjon.

OBS: Maskinen må ikke utsettes for regn og skal 
oppbevares innendørs.

5. Åpne dekselet på gjenvinningstanken for å 
muliggjøre luftsirkulasjon.

6. Se FROSTBESKYTTELSE hvis maskinen skal 
oppbevares i minusgrader.

MERK: For å forhindre potensiell maskinskade skal 
maskinen oppbevares i et miljø fritt for gnagere og 
insekter.

  FROSTBESKYTTELSE

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en 
plan overfl ate, slå av maskinen og aktiver 
parkeringsbremsen.

1. Tøm løsnings-, gjenvinnings- og 
vaskemiddeltanken fullstendig.

2. Hell 7,6 liter med propylenglykolbasert 
frostvæske/frostvæske for campingbilder ned i 
løsningtanken.

3. Kun maskiner utstyrt med valgfri 
vaskemiddeltank: Hell 1,9 liter med 
propylenglykolbasert frostvæske/frostvæske for 
campingbilder ned i vaskemiddeltanken.

MERK: Maksiner utstyrt med ES-systemet må 
fylle pumpeslangene med propylenglykolbasert 
frostvæske/RV-frostvæske.

4. Slå på maskinen.

5. Trykk på 1-STEP-knappen.

Standard panel Pro-Panel

6. Trykk gjentatte ganger på knappen øk løsning (+) 
til løsningstrømmen er på høyeste innstilling.

Standard panel Pro-Panel



128 M17  9017367  (12-2020)

VEDLIKEHOLD
7. Kun maskiner med standard kontrollpanel 

med bryter for svært tilsølte overfl ater: Trykk 
nederst på bryteren for svært tilsølte overfl ater 
for å aktivere skrubbesystemet for svært tilsølte 
overfl ater.

Kun Pro-Panel-maskiner med knapp for 
svært tilsølte overfl ater: Trykk og hold på 
knappen for svært tilsølte overfl ater for å aktivere 
skrubbesystemet for svært tilsølte overfl ater

Standard panel Pro-Panel

8. Kun maskiner med skrubbende sidebørste: 
Trykk på knappen for skrubbende sidebørste for 
å aktivere sidebørsten.

Standard panel Pro-Panel

9. Kjør maskinen for å sirkulere frostvæsken 
gjennom alle systemene og tøm ut alt 
gjenværende vann.

10. Kun maskiner med skrubbende sidebørste: 
Trykk på knappen for sidebørste for å slå av 
sidebørsten.

11. Stans maskinen.

12. Kun maskiner med spraydyse: Betjen staven i 
et par sekunder for å beskytte pumpen.

13. Kun maskiner med ekstrautstyret 
høytrykksvasker: Preparer høytrykksvaskeren 
med frostvæsken og bruk høytrykksvaskeren 
i et par sekunder for å beskytte pumpen. Se 
PRIMING AV HØYTRYKKSVASKERPUMPEN.

14. Trykk på knappen 1-STEP for å slå av systemet.

15. Slå av maskinen.

16. Den gjenværende frostvæsken må ikke 
tømmes ut av løsnings-, gjenvinnings- og 
vaskemiddeltanken.
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  KLARGJØRE MASKINEN FOR DRIFT ETTER 
OPPBEVARING

All frostvæske må rengjøres helt fra skrubbesystemet 
før maskinen kan brukes til skrubbing.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en 
plan overfl ate, slå av maskinen og aktiver 
parkeringsbremsen.

1. Tøm all frostvæske fra løsingstanken.

2. Skyll løsningtanken. Du fi nner instruksjoner for 
rengjøring av løsningtanken under TØMME OG 
RENGJØRE LØSNINGTANKEN under DRIFT.

3. Hell 11,4 liter med rent vann i løsningtanken.

4. Kun maskiner utstyrt med valgfri 
vaskemiddeltank: Hell 1,9 liter med rent vann i 
vaskemiddeltanken.

5. Slå på maskinen.

6. Trykk på 1-STEP-knappen.

Standard panel Pro-Panel

7. Trykk gjentatte ganger på knappen øk løsning (+) 
til løsningstrømmen er på høyeste innstilling.

Standard panel Pro-Panel

MERK: Ec-H2O-systemene på maskiner utstyrt 
med ec-H2O må prepareres før maskinen er klar til 
bruk. SE PRIMING AV ec-H2O-SYSTEMET for fl ere 
instruksjoner.
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8. Kun maskiner med standard kontrollpanel 

med bryter for svært tilsølte overfl ater: Trykk 
nederst på bryteren for svært tilsølte overfl ater 
for å aktivere skrubbesystemet for svært tilsølte 
overfl ater.

Kun Pro-Panel-maskiner med knapp for 
svært tilsølte overfl ater: Trykk og hold på 
knappen for svært tilsølte overfl ater for å aktivere 
skrubbesystemet for svært tilsølte overfl ater

Standard panel Pro-Panel

9. Kun maskiner med skrubbende sidebørste:
Trykk på knappen for sidebørste for å aktivere 
sidebørsten.

Standard panel Pro-Panel

10. Kjør maskinen til alt vann og all frostvæske er 
tømt fra tankene.

11. Kun maskiner med skrubbende sidebørste:
Trykk på knappen for sidebørste for å slå av 
sidebørsten.

MERK: Maksiner utstyrt med ES-systemet må 
tømme frostvæske fra pumpeslangene.

12. Stans maskinen.

13. Kun maskiner med spraydyse: Betjen staven i 
et par sekunder for å beskytte fjerne frostvæsken 
fra pumpen.

14. Trykk på knappen 1-STEP for å slå av systemet.

15. Kun maskiner med ekstrautstyret 
høytrykksvasker: Koble returslangen fra 
løsningtanken og legg den i en bøtte.

  Betjen høytrykksvaskeren i et par sekunder for å 
tømme frostvæske fra pumpen. Frigi utløseren i 
et par sekunder til. Dette vil tømme frostvæsken 
fra returslangen til bøtta. Slå av bryteren for høy-
trykksvaskeren og koble returslangen til løsning-
tanken på nytt.

ADVARSEL: Ikke spray på mennesker 
eller dyr. Det kan føre til alvorlige 
personskader. Bruk øyebeskyttelse. Hold 
sprayeren med to hender.

16. Slå av maskinen.
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 PRIMING AV ec-H2O-SYSTEMET 

Preparer ec-H2O-systemet hvis maskinen har 
blitt oppbevart i en lang periode uten vann i 
løsningtanken/ec-H2O-systemet.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller 
utfører service på maskinen, stans på en 
plan overfl ate, slå av maskinen og aktiver 
parkeringsbremsen.

1. Fyll løsningtanken med rent, kaldt vann. Se 
FYLLE LØSNINGTANKEN i denne håndboken.

2. Åpne høyre drapering for å få tilgang til ec-H2O-
enheten.

3. Trykk på koblingsknappen for å koble 
avløpsslangen fra ec-H2O-manifolden.

MERK: Se etter piler på slangen nær der slangen 
kommer ut fra bunnen på ec-H2O-enheten for å fi nne 
ut hvilken slange som er dreneringsslangen.

4. Fjern dreneringsslangen fra ec-H2O-rommet.

5. Koble dreneringsslangen til ec-H2O-
avløpsslangen.

6. Plasser dreneringsslangen i en tom beholder.
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7. Slå på maskinen.

8. Trykk på og slipp ec-H2O-modulens skyllebryter. 
La systemet tømme vann i beholderen i 2 
minutter.

9. Trykk på og slipp ec-H2O-modulens skyllebryter 
for å slå av systemet.

10. Kople dreneringsslangen fra ec-H2O-manifoldet.

11. Koble avløpsslangen til ec-H2O-manifoldslangen.

12. Plasser dreneringsslangen tilbake i ec-H2O-
rommet.

13. Lukk høyre drapering.
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 SPESIFIKASJONER

  GENERELLE MASKINDIMENSJONER/-
KAPASITETER

Element Dimensjon/kapasitet
Lengde (0500-          ) 2865 mm
Lengde (S/N 0000–0499) 2850 mm
Bredde (legeme) 1370 mm
Bredde (hovedenhet med sideskrubbebørste) 1405 mm
Hjulsokkel 1163 mm
Høyde (toppen på rattet) 1480 mm
Høyde (med høytrykksvasker) 1680 mm (66,2 in)
Høyde (med støvsuger – Pro-Panel) 1766 mm (69,5 in)
Høyde (med støvsuger – med bakspeil) 1979 mm (77,9 in)
Høyde (med oververn) 2096 mm
Bane 1041 mm
Diameter på skivebørste 510 mm
Sylindrisk børstediameter (skrubbing) 230 mm
Sylindrisk børstelengde (skrubbing) 1015 mm
Sylindrisk børstediameter (Dual Force-skrubbing) 203 mm
Sylindrisk børstelengde (Dual Force-skrubbing) 915 mm
Diameter på sylindrisk børste (Direct Throw-feiing) 254 mm
Sylindrisk børste (Direct Throw-feiing) 863 mm (34 in)
Diameter på skivebørste for skrubbende sidebørste (ekstra) 330 mm
Diameter på skivebørste for feiende sidebørste 480 mm
Banebredde for skrubbing 1015 mm
Banebredde for skrubbing (med skrubbende sidebørste) 1220 mm
Nalbredde (bakre nal) 1245 mm
Banebredde for feiing – Dual Force hovedfeier 915 mm
Banebredde for feiing – Direct Throw hovedfeier 889 mm (35 in )
Banebredde for feiing (med dobbel skrubbende sidebørste) 1700 mm
Kapasitet på løsningtank 285 l
Kapasitet på gjenvinningstank 346 l
Oppløsningskapasitet (ES) 435 l
Kapasitet på vaskemiddeltank (ekstra) 17,6 l
Avduggingskammer 61 l
Kapasitet plastbeholder Dual Force (lett liter) 85 L (3,0 ft3)
Kapasitet stålbeholder Direct Throw (lett liter) 30 l (1,0 ft3)
Kapasitet plastbeholder Dual Force 136 Kg (300 lbs)
Vektkapasitet stålbeholder Direct Throw 57 Kg (125 lbs)
Minimum takhøyde for beholder 2134 mm
Maksimum dumpehøyde for beholder 1525 mm
Støvfi lterområde 5,1 m2 (54,9 fot2)
Vekt (tom) 1515 Kg (3335 lbs)
Vekt (med standard 510 AH-batterier) 2165 Kg (4770 lbs)
GVWR 3245 Kg (7150 lbs)
Vernegrad IPX3
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Verdier defi nert ifølge IEC 60335-2-72 Mål – 
Sylindrisk skrubbehode

Mål –
Skiveskrubbehode

Lydtrykknivå LpA 75 dB 75 dB
Usikkerhet lydtrykk KpA 3 dB 3 dB
Lydeffektnivå LWA + Usikkerhet KWA 94,63 dB + 2,98 dB 94,63 dB + 2,98 dB
Vibrasjon – Hånd-arm <2,5 m/s2 <2,5 m/s2

Vibrasjon – Hele kroppen <0,5 m/s2 <0,5 m/s2

 GENERELL MASKINYTELSE

Element Mål
Snubredde (uten sidebørste) 3003 mm
Kjørefart (fremover) 9 km/t (5.5 mph)
Kjørefart under feiing/skrubbing (fremover) 6.5 km/t (4 mph)
Kjørehastighet løftet beholder eller aktiv stav (ekstra) (fremover) 3.25 km/t (2 mph)
Kjørefart (revers) 5 km/t (3 mph)
Maksimal rampehelling for lasting – Tom (Dual Force) 20 %
Maksimum rampehelling for lasting – Tom
(Direct Throw med beholder hevet)

13 %

Maksimal rampehelling for feiing/skrubbing (Dual Force) 10,5 %
Maksimal rampehelling for feiing/skrubbing (Direct Throw) 5 %
Maksimum rampehelling for transport (GVWR) (Dual Force) 13 %
Maksimum rampehelling for transport (GVWR)
(Direct Throw med beholder hevet)

13 %

Maksimum rampehelling for transport (GVWR)
(Direct Throw med beholder senket)

5 %

Maksimal omgivelsestemperatur for maskindrift 43° C
Minimumstemperatur for betjening av maskinens skrubbefunksjoner 0° C

 EFFEKTTYPE

Type Antall volt Ah-klassifi sering Vekt
Batterier (maks. batteridimensjoner): 
406 mm B x 
963 mm L x 
775 mm H

1 36 625 @ 5 t rate 689 kg (1519 lb)

1 36 775 @ 5 t rate 836 kg (1843 lb)

Type Bruk VDC k W (hp)
Elektriske motorer Skrubbebørste (skive) 36 1.125 (1.50)

Skrubbebørste (sylindrisk) 36 1.125 (1.50)

Sideskrubbebørste 36 0.90 (1.25)

Hovedfeiebørste 36 0.75 (1.00)

Sidefeiebørste 36 0.06 (0.08)

Vakuumvifte (feie) 36 0.85 (1.10)

Vakuumvifte (skrubbe) 36 0.6 (0.80)

Propellering 36 2.25 (3.00)

Høytrykksvasker (ekstra) 36 2.25 (3.0)

Aktiv stav (ekstra) 36 1.125 (1.5)
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Type VDC amp Hz Fase VAC
Lader (smart) 36 80 50-60 1 200-240
Lader (smart) 36 120 50-60 1 380-415
Lader (smart) 36 150 50-60 1 480-600
Lader (mulighet) 36 240 50-60 1 480

  DEKK

Sted Type Størrelse
Front (1) Fast 150 mm bred x 350 mm OD
Bakside (2) Fast 125 mm bred x 380 mm OD

 LØSNINGSTRØMNINGSHASTIGHET FOR 
SKRUBBENDE SIDEBØRSTE (EKSTRA)

Element Mål
Løsningspumpe 36 volt likestrøm opptil 1,51 LPM

 ec-H2O-SYSTEM (EKSTRA)

Element Mål
Løsningspumpe 36 volt likestrøm, 5A, 6,8 LPM åpen fl yt
Strømningshastighet for løsning (maskiner uten ekstra 
skrubbende sidebørste)

Opptil 3,79 LPM

Strømningshastighet for løsning (maskiner med ekstra 
skrubbende sidebørste)

Opptil 2,65 LPM – til hovedskrubbehode
Opptil 1,14 LPM – til skrubbende sidebørste

HØYTRYKKSVASKER (EKSTRA)

Element Mål
Pumpetrykk (maks.) Opptil 17236 kpa (2500 psi)
Løsningstrømning (maks @ 2500 psi) Opptil 7,57 LPM (2,0 GPM)
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  MASKINENS DIMENSJONER

(S/N 0000-1199)
2850 mm  (112.1 in)

2096 mm
(82.5 in)

1480 mm
(58.25 in)

1245 mm
(49 in)

Wheel base
1163 mm

(46 in)

Track
(at rear wheels)

1041 mm
(41 in)

1370 mm
(54 in)

1405 mm
(55.3 in)

1700 mm
(67 in)

(S/N 01200-           )
2865 mm  (112.8 in)
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  KONTROLLØRKONTROLLER

 PRO-PANEL ARBEIDSLEDERKONTROLLER

Funksjonen arbeidslederkontroller gjør det mulig 
for en arbeidsleder å programmere maskinens 
skrubbeinnstillinger for operatørbruk. Funksjonen for 
utelåsing vil forhindre operatøren fra å endre eller 
lagre innstillingene.

Funksjonen arbeidslederkontroller vil redusere 
maskinvariabiliteten for konsekvente, gjentatte 
rengjøringsresultater, kvalitetssikring av maskin 
uavhengig av brukererfaring samt redusere behovet 
for brukeropplæring.

Det er to typer brukermodi som vises på operatørens 
startskjerm:

Operatørmodus – I stand til maskinbetjening 
med tillatelser og begrensninger kontrollert av 
kontrolløren.

Arbeidsledermodus – I stand til maskinbetjening 
med fullstendig bruk av alle kontroller samt 
konfi gurere tillatelser og begrensninger for 
operatørmodus.

En ny maskin fra fabrikken vil automatisk starte 
i arbeidsledermodus med en forhåndstildelt 
standardprofi l for arbeidsleder. Det fabrikktildelte 
påloggingsnummeret for arbeidsleder er «1234». 
Dette påloggingsnummeret er ikke påkrevd før det 
er aktivert. Standardnavn- og påloggingsnummer 
for arbeidslederprofi len kan endres som beskrevet 
i dette kapittelet. Ta kontakt med Tennants 
kundeservice dersom du glemmer det tildelte 
påloggingsnummeret for arbeidsleder.

STARTE ARBEIDSLEDERMODUS – KUN FØRSTE 
GANG

1. Slå på maskinen. Hovedskjermbildet vises på 
displayet.

2. Trykk på Hjelp for å få tilgang til hjelpeskjermen.

3. Klikk på Logg på-knappen.

4. Bruk tastaturet til å angi det fabrikktildelte 
påloggingsnummeret 1234 i displayet over 
tastaturet. Trykk på ENTER år du er ferdig med å 
angi påloggingsnummeret for arbeidsleder. 

Trykk på tilbakeknappen for å slette og angi 
et tall på nytt ved behov.

5. Skjermbildet for maskinbetjening for arbeidsleder 
vises på displayet. Trykk på innstillinger for å få 
tilgang til arbeidslederinnstillinger.

6. Gå videre til LEGGE TIL/REDIGERE PROFILER.
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 GÅ INN I KONTROLLØRMODUS

1. Slå på maskinen. Påloggingsskjermen vises på 
displayet.

2. Bruk tastaturet til å angi påloggingsnummeret i 
displayet over tastaturet. Trykk på ENTER år du 
er ferdig med å angi påloggingsnummeret for 
arbeidsleder. 

Trykk på tilbakeknappen for å slette og angi 
et tall på nytt ved behov.

3. Skjermbildet for maskinbetjening for arbeidsleder 
vises på displayet. Trykk på innstillinger for å få 
tilgang til arbeidslederinnstillinger.



139M17  9017367  (12-2020)

 KONTROLLØRKONTROLLER  
 INNSTILLINGSSKJERM FOR ARBEIDSLEDER/
SKJERMIKONER

Bruk vedlikeholdsskjermen for arbeidsleder for å 
konfi gurere/endre brukerpassord, maskininnstillinger 
for bruker og andre konfi gurasjonselementer.

Trykk på knappen pil opp for å navigere opp 
gjennom menyelementene.

Trykk på knappen pil ned for å navigere ned 
gjennom menyelementene.

Trykk på hjem-knappen for å gå tilbake til 
hovedskjermbildet.

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til 
forrige skjermbilde.

Bruk menyknappene nedenfor for å få tilgang til 
forskjellige menyer/skjermer for arbeidsleder.

Trykk på knappen videohjelp for få tilgang til 
forskjellige hjelpevideoer for maskinen.

Trykk på knappen Legg til/rediger profi ler for 
å legge til, slette og/eller endre bruker- og 
arbeidslederprofi ler for maskinen. Se LEGGE 
TIL/REDIGERE PROFILER.

Trykk på knappen batteritype for å endre 
batteritypen som brukes i maskinen. Se 
ENDRE BATTERITYPE.

Trykk på knappen Aktiver pålogging for å 
aktivere et påkrevd påloggingsnummer ved 
maskinoppstart for alle brukerprofi ler for å 
kunne betjene maskinen.

Trykk på knappen Deaktiver pålogging for å 
deaktivere bruk av påloggingsnummer ved 
maskinoppstart for alle brukerprofi ler for å 
kunne betjene maskinen. Se DEAKTIVERE 
PÅLOGGING

Trykk på knappen Kalibrer berøringsskjermen 
for å kalibrere berøringsskjermen hvis de to 
berøringspunktene er skjevt innstilt.

Trykk på knappen Eksporter sjekklister for 
å få tilgang til menyen Eksporter sjekklister. 
See EKSPORTERE SJEKKLISTER.

Trykk på knappen Oppsett av sjekkliste for å 
få tilgang til menyen for oppsett av sjekkliste. 
Se DEAKTIVERE/AKTIVERE SJEKKLISTE 
FØR DRIFT.

Trykk på knappen Kamerainnstillinger 
for å få tilgang til skjermbildet med 
kamerainnstillinger. Se ENDRE 
INNSTILLINGER FOR BAKRE KAMERA.

Trykk på knappen SYSTEMKLOKKE for å få 
tilgang til skjermbildet for dato/klokkeslett. Se 
INNSTILLING/ENDRE KLOKKESLETT OG 
DATO

Trykk på knappen Skjermlås for å få tilgang til 
skjermen for Skjermlås-innstillinger. Se ANGI 
SKJERMLÅS.
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 LEGGE TIL/REDIGERE PROFILER

1. Slå på maskinen, logg på arbeidslederskjermen 
og trykk på innstillinger for å få tilgang til 
arbeidslederinnstillinger. Se «STARTE 
KONTROLLØRMODUS».

2. Trykk på Legg til/endre profi ler for å få tilgang til 
skjermbildet Legg til/endre profi ler.

3. Trykk på Legg til profi l for få å tilgang til 
skjermbildet Legg til profi l.

Trykk på Legg til profi l for få å tilgang til 
skjermbilde og menyer for å legge til en ny 
profi l.

Trykk på knappen «Rediger profi l» for å 
redigere en eksisterende profi l.

Trykk på knappen «Kopier profi l» for å 
kopiere en eksisterende profi l.

Trykk på knappen «Slett profi l» for å slette en 
eksisterende profi l.

Trykk på hjem-knappen for å gå tilbake til 
hovedskjermbildet.

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til 
forrige skjermbilde.

4. Trykk på knappen Operatør for å legge til en ny 
operatør eller Arbeidsleder for å legge til en ny 
arbeidsleder.

MERK: Den forhåndsdefi nerte arbeidslederen kan 
ikke slettes fra profi llisten.

Trykk på knappen «Operatør» for å legge til / 
redigere / kopiere / slette en operatørprofi l.

Trykk på knappen «Arbeidsleder» for å 
legge til / redigere / kopiere / slette en 
arbeidslederprofi l.

5. Bruk tastaturet til å skrive inn navnet på den 
nye brukeren/arbeidslederen. Trykk på enter-
knappen.
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6. Bruk tastaturet til tilordne et påloggingsnummer 

til den nye brukeren/arbeidslederen. Det 
nye påloggingsnummeret kan være enhver 
kombinasjon av tall med 3 til 8 sifre. Trykk på 
enter-knappen. Skjermen «Maksimumshastighet» 
vil vises.

Trykk på tilbakeknappen for å slette og angi 
et tall på nytt ved behov.

7. Angi maksimumshastighet for maskinen.

Trykk på pilknapping for økning for å øke 
maksimumshastigheten.

Trykk på pilknapping for reduksjon for å 
redusere maksimumshastigheten.

Trykk på knappen mph for å angi 
maskinhastigheten i miles per time.

Trykk på knappen km/h for å angi 
maskinhastigheten i kilometer per time.

Trykk på enter-knappen for å angi 
maksimumshastighet for maskinen.

8. Velg kontrollene den nye brukeren skal ha tilgang 
til å bruke. Grønn fremstiller ulåste kontroller 
og grå fremstiller låste kontroller. Klikk på den 
blinkende Lagre-knappen for å lagre den nye 
profi len.

Trykk på Hjelp for å få tilgang til 
hjelpeskjermen.

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til 
siden for brukertilgang.

9. Den nye brukerprofi len lagres til listen 
over operatørprofi ler. Du kan legge til fl ere 
brukerprofi ler for operatør og arbeidsleder. Trykk 
på tilbakeknappen for å gå tilbake til forrige 
skjermbilde for å legge til fl ere brukerprofi ler eller 
for å aktivere pålogging.
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10. Trykk på knappen Aktiver pålogging for å aktivere 
påloggingsnummeret ved oppstart.

Add/Edit Profile

Video Help

Battery Type

Enable Login

Knappen Aktiver pålogging vil skifte fra 
Aktiver pålogging til Deaktiver pålogging. Se 
DEAKTIVERE PÅLOGGING for instruksjoner for 
hvordan du deaktiverer pålogging.

11. Nå vil en påloggingsskjerm vises når maskinen 
startes. Den nye brukeren må angi sitt tildelte 
påloggingsnummer for å betjene maskinen.

12. Når brukeren er ferdig med maskinen, anbefales 
det at brukeren logger ut ved å trykke på «hjelp»-
knappen og deretter på «logg av»-knappen. Du 
kan også logge av ved å vri nøkkelen til posisjon 
«OFF».

13. Bruk knappene Rediger profi l, Kopier profi l 
og Slett profi l til å administrere de gjeldende 
brukerprofi lene.

 AKTIVERE PÅLOGGING

1. Slå på maskinen, logg på arbeidslederskjermen 
og trykk på innstillinger for å få tilgang til 
arbeidslederinnstillinger. Se «STARTE 
KONTROLLØRMODUS».

2. Klikk på knappen «Aktiver pålogging».

Add/Edit Profile

Video Help

Battery Type

Enable Login

3. Trykk på ja for å gå til skjermbildet for 
standardbruker.

4. Trykk på knappen Operatør eller Arbeidsleder for 
å velge ønsket standardbruker.
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DEAKTIVERE PÅLOGGING

1. Slå på maskinen, logg på arbeidslederskjermen 
og trykk på innstillinger for å få tilgang til 
arbeidslederinnstillinger. Se «STARTE 
KONTROLLØRMODUS».

2. Trykk på knappen «Deaktiver pålogging».

3. Trykk på ja for å gå til skjermbildet for 
standardbruker.

4. Trykk på knappen Operatør eller Arbeidsleder for 
å velge ønsket standardbruker.

5. Velg en forhåndstilordnet brukerprofi l. Slå av 
maskinen for å gjøre innstillingene gjeldende.

6. Ved oppstart er startskjermen nå angitt uten 
påloggingskrav for operatørprofi len som 
standard.
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ENDRE BATTERITYPE

Med Endre batteritype kan maskinen programmeres 
for riktig batteritype dersom batteriet er endret.

VIKTIG: Før lading må det sørges for at 
laderinnstillingene er tilpasset batteritypen.

MERK: Bruk en lader med riktig klassifi sering for 
batteriet for å forhindre skade på batteriet og at 
batteriets levetid reduseres.

1. Slå på maskinen, logg på hovedskjermen og 
trykk på innstillinger-knappen for å få tilgang til 
arbeidslederinnstillingerskjermen. Se «STARTE 
KONTROLLØRMODUS».

2. Trykk på knappen Batteritype for å få tilgang til 
skjermen for batterivalg.

3. Trykk på knappen for det gjeldende batteriet i 
listen. Ved behov brukes pil opp og pil ned for å 
bla gjennom batterilisten.

4. Hvis en underliste for batteri vises på skjerm, 
trykker du på knappen for det gjeldende batteriet 
i listen.

5. Hvis Er du sikker vises på skjermen trykker du 
enten på ja eller nei.

MERK: Innstillingsskjermen for arbeidsleder vises på 
displayet hvis du trykker på ja. Underlisten for batteri 
vises på displayet hvis du trykker på nei.

KALIBRERE BERØRINGSSKJERM

1. Slå på maskinen, logg på hovedskjermen og 
trykk på innstillinger-knappen for å få tilgang til 
arbeidslederinnstillingerskjermen. Se «STARTE 
KONTROLLØRMODUS».

2. Trykk på knappen «Kalibrer berøringsskjerm» for 
å kalibrere berøringsskjermen på nytt. Hvis de to 
berøringspunktene er skjevt innstilt.
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 EKSPORTERE SJEKKLISTER

Med Eksportere sjekklister kan sjekklister 
eksporteres fra maskinen til en USB-pinne.

1. Slå på maskinen, logg på hovedskjermen og 
trykk på innstillinger-knappen for å få tilgang til 
arbeidslederinnstillingerskjermen. Se «STARTE 
KONTROLLØRMODUS».

2.  Sett inn en USB-minnepinne i USB-porten.

3. Trykk på knappen Eksporter sjekklister for å få 
tilgang til eksportskjermen.

4. Eksporter Sjekklister før bruk fra maskinen til 
minnepinnen.

Trykk på Eksporter ny for å eksportere 
de siste fullførte sjekklistene før bruk fra 
maskinen.

Trykk på Eksporter alle for å eksportere alle 
fullførte sjekklister før bruk fra maskinen.

Trykk på hjem-knappen for å gå tilbake til 
hovedskjermbildet.

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til 
forrige skjermbilde.

5. Fjern minnepinnen fra USB-porten og slå av 
maskinen.
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 OPPSETT AV SJEKKLISTE

Med Oppsett av sjekkliste kan sjekklisten 
konfi gureres/endres til å oppfylle krav til maskinbruk.

1. Slå på maskinen, logg på hovedskjermen og 
trykk på innstillinger-knappen for å få tilgang til 
arbeidslederinnstillingerskjermen. Se «STARTE 
KONTROLLØRMODUS».

2. Trykk på knappen Oppsett av sjekkliste for å få 
tilgang til oppsettskjermen for sjekkliste før bruk.

3. Trykk på knappen Velg spørsmål for å få tilgang 
til oppsettskjermen for sjekkliste før bruk.

Trykk på knappen pil ned for å bla ned 
gjennom sjekklisteelementer før bruk.

Trykk på knappen pil opp for å bla opp 
gjennom sjekklisteelementer før bruk.

Trykk på avmerkingsboksen for å velge et 
nytt sjekklisteelement som skal legges til 
sjekklisten.

Trykk på knappen videohjelp for å 
vise videoen relatert til et bestemt 
sjekklisteelement før bruk.

Trykk på ENTER-knappen for å legge til de 
valgte sjekklisteelementene som skal legges 
til sjekklisten før bruk.

Trykk på Hjelp for å få tilgang til 
hjelpeskjermen for sjekklisten før bruk.

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til 
hovedlisteskjermen for sjekkliste før bruk.

4. Trykk på knappen Hver 12. time eller Hver 
gang for å angi intervallet for når operatøren 
må fullføre sjekklisten før bruk. Det vises et 
avkrysningsmerke i det valgte intervallet.

Trykk på hjem-knappen for å gå tilbake til 
hovedskjermbildet.

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til 
forrige skjermbilde.
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DEAKTIVERE/AKTIVERE SJEKKLISTE FØR 
BRUK

Med Deaktivere/aktivere sjekkliste før bruk kan 
sjekklisten deaktiveres dersom operatøren ikke 
trenger å fylle ut sjekklisten før bruk av maskinen, og 
aktiveres dersom operatøren må fylle ut sjekklisten 
før maskinen ka tas i bruk.

1. Slå på maskinen, logg på hovedskjermen og 
trykk på innstillinger-knappen for å få tilgang til 
arbeidslederinnstillingerskjermen. Se «STARTE 
KONTROLLØRMODUS».

2. Trykk på knappen Oppsett av sjekkliste for å få 
tilgang til oppsettskjermen for sjekkliste før bruk.

3. Trykk på knappen Deaktiver sjekkliste/Aktiver 
sjekkliste for å deaktivere/aktivere sjekklisten før 
bruk.

Trykk på hjem-knappen for å gå tilbake til 
hovedskjermbildet.

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til 
forrige skjermbilde.
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ENDRE INNSTILLINGER FOR RYGGEKAMERA

Ved å endre innstillinger for ryggkamera kan man 
endre tiden ryggekameraet står på når knappen 
ryggekamera trykkes. Ryggekameraet kan angis 
mellom 5 sekunder og 2 minutter.

1. Slå på maskinen, logg på hovedskjermen og 
trykk på innstillinger-knappen for å få tilgang til 
arbeidslederinnstillingerskjermen. Se «STARTE 
KONTROLLØRMODUS».

2. Trykk på knappen Kamerainnstillinger 
for å få tilgang til skjermbildet med 
ryggekamerainnstillinger.

Trykk på knappen øk for å øke tiden 
ryggekameraet står på når knappen 
ryggekamera trykkes.

Trykk på knappen reduser for å redusere 
tiden ryggekameraet står på når knappen 
ryggekamera trykkes.

Trykk på hjem-knappen for å gå tilbake til 
hovedskjermbildet.

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til 
forrige skjermbilde.

PROGRAMMERE KNAPPENE FOR 
SONEKONTROLL

Ved å programmer knapper for sonekontroll kan 
parameterne for knappene for sonekontroll endres/
oppdateres for å oppfylle krav til skrubbing/feiing.

1. Slå på maskinen, logg på hovedskjermen og 
trykk på innstillinger-knappen for å få tilgang til 
arbeidslederinnstillingerskjermen. Se «STARTE 
KONTROLLØRMODUS».

2. Bruk knappen øk børstetrykk (+) og 
knappen reduser børstetrykk (-) for å angi 
sonebørstetrykket.

3. Bruk knappen øk løsning (+) og knappen reduser 
løsning (-) for å angi strømningsnivået for sonen.
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4. Trykk og hold knappen sonekontroll til skjermen 

«forhåndsinnstilling for navn» vises. 

5. Trykk på ja for å angi soneinnstillinger. Trykk på 
nei for å gå tilbake til hovedskjermen. 

6. Bruk tastaturet til å angi navn på knappen for 
sonekontroll.

Trykk på hjem-knappen for å gå tilbake til 
hovedskjermbildet.

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til 
forrige skjermbilde.

Trykk på enter for å angi navnet på knappen 
for sonekontroll.

Trykk på tilbakeknappen for å slette og angi 
et tall på nytt ved behov.

Trykk på mellomromstasten for å plassere et 
mellomrom mellom bokstaver/tall.

Trykk på fi rkantknappen for å veksle mellom 
de to nummertastaturet og bokstavtastaturet.
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7. Trykk på enter for å angi innstillinger for 

soneknappen. Hovedskjermen går tilbake 
til displayet med navn på soneknappen. 
Innstillingen for børstetrykk og løsningstrømning 
vil også vises en kort periode i displayet.

STILLE INN/ENDRE DATO OG KLOKKESLETT

Bruk Stille inn/endre dato og klokkeslett for å stille 
inn/endre systemets dato og klokkeslett.

1. Slå på maskinen, logg på hovedskjermen og 
trykk på innstillinger-knappen for å få tilgang til 
arbeidslederinnstillingerskjermen. Se «STARTE 
KONTROLLØRMODUS».

2. Trykk på knappen Systemklokke for å få tilgang til 
skjermbildet for dato/klokkeslett.

Trykk på dato-knappen for å endre 
systemdatoen.

Trykk på klokkeslett-knappen for å endre 
systemklokkeslettet. 

Trykk på veksle-knappen for å veksle 
mellom timer, minutter og AM/PM på 
klokkeslettskjermen, og måned, dag og år på 
datoskjermen.

Trykk på øk-knappen for å fl ytte frem 
parameterne for tid/klokkeslett.

Trykk på reduser-knappen for å fl ytte tilbake 
parameterne for tid/klokkeslett.

Trykk på hjem-knappen for å gå tilbake til 
hovedskjermbildet.

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til 
forrige skjermbilde.

3. Trykk på hjem-knappen når du er ferdig med å 
stille inn/endre systemdato og -klokkeslett for å 
gå tilbake til hovedskjermen.
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ANGI/ENDRE SKJERMLÅS

Innstillingen for skjermlås justerer hvor lenge 
skjermen er ulåst før den går inn i skjermlåsmodus 
under bruk.

1. Slå på maskinen, logg på hovedskjermen og 
trykk på innstillinger-knappen for å få tilgang til 
arbeidslederinnstillingerskjermen. Se «GÅ INN I 
KONTROLLØRMODUS»

2. Bla ned og trykk på knappen Skjermlås for å få 
tilgang til skjermen for Skjermlås-innstillinger.

Forsinkelsen på skjermlåsen kan angis til aldri, 30 
sekunder eller intervaller på ett minutt i opptil fem 
minutter.

Trykk på hjem-knappen for å gå tilbake til 
hovedskjermbildet.

Trykk på tilbakeknappen for å gå tilbake til 
forrige skjermbilde.

Trykk på knappen pil ned for å bla ned 
gjennom skjermlåstider.

Trykk på knappen pil opp for å bla opp 
gjennom skjermlåstider.

3. Trykk på hjem-knappen når du er ferdig med 
å angi/endre skjermlåstiden for å gå tilbake til 
hovedskjermen.



152 M17  9017367  (12-2020)

KONTROLLØRKONTROLLER


	M17 Operatørhåndbok
	INNLEDNING
	TILTENKT BRUK
	INNHOLD
	SIKKERHET
	DRIFT
	VEDLIKEHOLD
	SPESIFIKASJONER
	KONTROLLØRKONTROLLER


