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GİRİŞ

Bu kılavuz her yeni model için mevcuttur. Gerekli 
çalıştırma ve bakım talimatlarını içermektedir.

Makineyi 
çalıştırmadan ya da servis yap-
madan önce bu kılavuzu tamamen 
okuyun ve makineyi anlayın.

Bu makine mükemmel hizmet sunacaktır. Yine de, en 
iyi sonuçlar aşağıdaki durumlarda en az masrafl a elde 
edilecektir:

• Makine gereken özenle çalıştırıldığında.

• Makinenin bakımı, sağlanan bakım talimatlarına göre 
düzenli yapıldığında.

• Makineye üreticinin tedarik ettiği veya eşdeğer 
parçalarla bakım yapıldığında.

Kılavuzları görüntülemek, yazdırmak veya indirmek için 
şu adresi ziyaret edin 
www.tennantco.com/manuals

ÇEVREYİ KORUYUN

Lütfen ambalaj malzemelerini ve akü 
gibi kullanılan makine bileşenlerini
yerel atık bertarafı mevzuatına
uyarak çevre için güvenli şekilde
bertaraf edin.

Her zaman geri dönüşüm yapmaya 
çalışın.

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

1-STEP, Pro-Membrane, Severe Environment, Zone Settings ve 
Quiet-Mode Tennant Company'nin ticari markalarıdır.

Trojan® ve HydroLINK® Trojan Battery Company'nin tescilli ticari 
markalarıdır.

Windows 7® Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

Bu ürün, farklı 3. şahıs lisanslarına sahip olan yazılım kısımları içeriyor 
olabilir. Daha fazla bilgi için:
www.tennantco.com/opensource

Özellikler ve parçalar haber verilmeden değiştirilebilir.

Orijinal talimatlar, telif hakkı  2017 TENNANT Company.

KULLANIM AMACI

T350 ayakta yer bakım makinesi oteller, okullar, 
hastaneler, fabrikalar, mağazalar, ofi sler ve kiralık 
bürolar gibi yerlerde ticari kullanım amaçlıdır. Kapalı 
ortamlarda (beton, fayans, taş, sentetik, vb.) sert zemin 
yüzeylerini fırçalamak için tasarlanmıştır. Bu makine, 
halıları temizlemek amacıyla kullanılamaz. Yalnızca 
önerilen keçeleri/fırçaları ve ticari olarak mevcut olan 
yer temizleme deterjanlarını kullanın. Bu makineyi, 
bu Kullanıcı Kılavuzunda tanımlanan amaçlar dışında 
kullanmayın.

MAKİNE VERİLERİ

İleride referans olarak kullanılması için lütfen kurulum 
zamanında doldurun.

Model No. -                                                                 

Seri No. -                                                                 

Kurulum Tarihi -                                                       

MAKİNA SERİ NUMARASI KONUMU

MAKİNAYI SANDIKTAN ÇIKARMA

Makineyi, hasar izleri için dikkatlice kontrol edin. Herhangi 
bir hasarı nakliyeciye derhal haber verin. Eksik öğeler 
için, distribütör veya Tennant ile iletişim kurun. 

Makineyi sandıktan çıkarmak için kayışları, tekerlek 
takozlarını ve nakliye konsollarını çıkartın. Sağlanan 
rampayı kullanarak makineyi dikkatle paletten geriye 
doğru çıkartın. Fırça kafasının kaldırılmış konumda 
olduğundan, emin olun.

DİKKAT: Rampa kullanmadan makineyi paletten 
çıkartmayın, makinede hasar meydana gelebilir.

DİKKAT: Aküleri takılı olmayan makinelerin ağırlık 
merkezi daha yukarıda olduğu için (makineyi bir yana 
eğmeyi kolaylaştırır), akü takılı değilse makineyi 
sandıktan çıkarırken dikkatli olun. Makineyi paletten 
çıkarmadan önce aküleri takın.
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GÜVENLİK

Aşağıdaki önlemler, bu el kitabı boyunca, 
açıklamalarında belirtildiği şekilde kullanılmaktadır:

UYARI: Ciddi yaralanma ve ölüm 
tehlikesine neden olabilecek tehlikeler ve 
güvenli olmayan uygulamalar hakkında 
uyarı amacıyla kullanılır.

GÜVENLİK İÇİN: Ekipmanın güvenli bir şekilde 
çalıştırılması için uyulması gereken işlemleri 
tanımlamak amacıyla kullanılır.

Aşağıdaki bilgiler operatör açısından tehlike 
potansiyeli taşıyan koşullara işaret etmektedir. 
Bu koşulların ne zaman var olabileceğini öğrenin. 
Makinedeki tüm güvenlik cihazlarının yerini saptayın. 
Makine hasarını ve arızalı çalışmayı hemen bildirin.

UYARI: Yangın, Patlama, Elektrik 
Çarpması veya Yaralanma Tehlikesini 
Azaltmak için:

 - Makineyi çalıştırmadan önce kullanım 
kılavuzunu okuyun.

 - Yanıcı maddeler veya reaktif metalleri 
kullanmayın ya da toplamayın.

 - Yanıcı sıvı, buhar veya yanıcı tozların 
yakınında kullanmayın.
Bu makine patlamaya dayanıklı bir motorla 
donatılmamıştır. Makine yanıcı buharların/
sıvıların veya yanıcı tozların bulunduğu bir 
alanda kullanılırsa, elektrikli motor çalıştırma 
ve kullanma esnasında ani bir yangın veya 
patlama yaratabilecek kıvılcım çıkaracaktır.

 - Aküler hidrojen gazı yayar. Patlama 
olabilir veya yangın çıkabilir. Şarj ederken 
kıvılcımlardan veya açık alevlerden uzak 
tutun.

 - Makinede temizlik ve bakım yapmadan önce 
akü kablolarının ve şarj cihazı kablosunun 
bağlantılarını kesin.

 - Aküleri hasarlı kabloyla şarj etmeyin. Fişi, 
değiştirmeyin.
Şarj cihazı hasar görmüş veya bozulmuşsa, 
bir tehlikeyi önlemek için imalatçısı veya 
servis temsilcisi ya da benzeri vasıfl ı bir kişi 
tarafından değiştirilmelidir.

 - Dış mekanlarda kullanmayın. Kapalı 
mekanda saklayın.

UYARI: Bu makinede Kaliforniya eyaletince 
kanser, doğum bozuklukları ve başka sonradan 
ortaya çıkabilen zararlara yol açtığı belirlenmiş 
olan kimyasallar bulunmaktadır.

IRIS Telemetri - Bu makine, hücresel şebeke 
üzerinden otomatik olarak iletişim kuran bir teknoloji 
ile donatılabilir. Ekipman girişimine ilişkin endişeler 
nedeniyle cep telefonu kullanımının sınırlı olduğu 
yerlerde kullanılacaksa, lütfen hücresel iletişim 
işlevselliğinin nasıl devre dışı bırakılacağına dair bilgi 
için bir Tennant temsilcisiyle iletişim kurun.

GÜVENLİK İÇİN: 

1. Makineyi şu koşullarda çalıştırmayın:
 - Eğitimli ve yetkili değilseniz.
 - Kullanıcı kitapçığı okunup anlaşılmadıysa.
 - Aşağıdaki makine talimatlarını ruhsal ve fi ziksel 

olarak takip edemeyecek durumdaysanız.
 - Alkol veya ilaçların etkisindeyken.
 - Cep telefonu veya diğer elektronik cihaz 

türlerini kullanırken.
 - Fren devre dışı bırakılmışken.
 - Uygun çalıştırma koşullarında değilse.
 - Tennant tarafından sağlanmamış veya 

onaylanmamış keçelerle veya aksesuarlarla. 
Diğer keçelerin kullanımı güvenliği azaltabilir.

 - Açık alanlarda. Bu makine yalnızca kapalı 
alanda kullanım içindir.

 - Yanıcı buhar/sıvı veya yanıcı tozların 
bulunduğu bir alanda.

 - Kontrollerin güvenli olarak görülemeyeceği 
veya makinenin çalıştırılması için çok karanlık 
alanlarda.

 - Bazı nesnelerin düşme ihtimali olduğu 
alanlarda.

 - Operatör ön pedalı ve/veya yeşil git pedalı 
üzerine ağırlık veya ağır nesneler koymayın.

2. Makineyi Çalıştırmadan Önce:
 - Makineyi sıvı kaçakları için kontrol edin.
 - Tüm güvenlik cihazlarının yerinde olduğundan 

ve doğru çalıştığından emin olun.
 - Direksiyonun doğru çalışıp çalışmadığını 

kontrol edin.

3. Makineyi kullanırken:
 - Yalnızca bu kitapçıkta anlatıldığı şekilde 

kullanın.
 - Sigaralar, kibritler veya sıcak küller gibi yanan 

veya dumanı tüten çöpleri toplamayın.
 - Eğimli ve kaygan zeminlerde yavaş gidin.
 - Islak zeminlerle ilgili saha güvenlik 

yönergelerine uyun.
 - %9 üzerindeki eğimlerde fırçalama yapmayın 

veya %9 üzerindeki eğimlerde nakliyat 
yapmayın.

 - Eğimlerde veya rampalarda dönmeyin
 - Dönüşlerde hızı azaltın.
 - Makine hareket ederken vücudunuzun tüm 

bölümlerini operatör istasyon bölümünün iç 
kısmında tutun.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI - BU TALİMATLARI SAKLAYIN
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 - Makineyi çalıştırırken daima etrafınıza dikkat 

edin.
 - Kapılardan, alçak tavanlardan ve çıkıntılı 

kısımlardan geçerken baş yüksekliğine her 
zaman dikkat edin.

 - Silecekler makinenin genişliğini aştığı için 
özellikle çift diskli model olmak üzere, 
kapılardan ve dar açıklıklardan yavaşça geçin.

 - Makine hareket ederken video / yardım 
ekranlarına erişmeyin. (Pro-Panel)

 - Makineyle geriye doğru giderken dikkatli olun.
 - Çocukları ve yetkisiz kişileri makineden uzak 

tutun.
 - Makinenin oyuncak olarak kullanılmasına izin 

vermeyin.
 - Makinenin herhangi bir kısmı üzerinde yolcu 

taşımayın.
 - Makine hasarını ve arızalı çalışmayı hemen 

bildirin.
 - Kimyasal konteynerlerle ilgili karıştırma, taşıma 

ve elden çıkarma talimatlarını takip edin.
 - Islak zeminlerle ilgili saha güvenlik 

yönergelerine uyun.

4. Makineden ayrılmadan veya makineye bakım 
yapmadan önce:

 - Düz bir yüzeyde durdurun.
 - Makineyi kapatın ve anahtarı çekin.

5. Makinenin bakımını yaparken:
 - Tüm çalışmalar yeterli ışıklandırma ve 

görülebilir koşullarda yapılmalıdır.
 - Çalışma alanını iyi havalandırın.
 - Hareketli parçalardan uzak durun. Gevşek 

kıyafetler, mücevher kullanmayın ve uzun 
saçları bağlayın.

 - Makineyi krikoyla kaldırmadan önce 
tekerleklerini sabitleyin.

 - Makineyi yalnızca özel olarak belirlenmiş 
yerlerden krikoyla kaldırın. Makineyi kriko 
ayaklarıyla destekleyin.

 - Makinenin ağırlığını taşıyabilecek vinç veya 
kriko kullanın.

 - Makineyi kontrol eden bir operatör olmadan 
makineyi itmeyin veya çekmeyin.

 - Fren devre dışıyken, makineyi eğimlerde 
itmeyin ya da çekmeyin.

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

 - Makine üzerinde çalışmadan önce akü ve şarj 
cihazı kablo bağlantısını kesin.

 - Uyumsuz akü şarj cihazlarını kullanmayın, 
akü paketlerine zarar verebilir ve bir yangın 
olasılığına neden olabilir.

 - Şarj kablosunu düzenli olarak hasar için kontrol 
edin.

 - Uçlar ıslak ise şarj kablosunu fi şe takmayın.
 - Sıcaklık 80ºF/ 27ºC'nin üzerindeyse, aküleri 
şarj ederken aküleri havalandırmak için 
kurtarma deposunu açın. 

 - Şarj cihazı çalışırken harici şarj cihazının DC 
kablosunu makinenin yuvasından çıkartmayın. 
Kıvılcıma neden olabilir. Şarj sırasında şarj 
cihazının çıkartılması gerekirse, önce AC 
elektrik kablosunu çıkarın.

 - Akü asidine temas etmekten kaçının.
 - Akü bölmesi sıvısını bertaraf ederken her 

zaman alan güvenlik kurallarına uyun.
 - Tüm metal nesneleri akülerden uzak tutun.
 - Yalıtkan bir akü sökme cihazı kullanın.
 - Aküleri kaldırırken bir kaldıraç ve yeterli yardım 

cihazlarını kullanın.
 - Akü kurulumu eğitimli personel tarafından 

yapılmalıdır.
 - Akünün sökülmesiyle ilgili tesis güvenlik 

yönergelerine uyun.
 - Tüm onarımlar, eğitimli personel tarafından 

yapılmalıdır.
 - Makinenin orijinal tasarımını değiştirmeyin.
 - Tennant'tan sağlanan veya onaylanan yedek 

parçalar kullanın.
 - Kişisel koruyucu ekipmanı gerektiği şekilde ve 

bu kılavuzda tavsiye edilen yerlerde kullanın.

Güvenlik için: Koruyucu eldivenler takın.

Güvenlik için: Göz koruması takın.

6. Makineyi kamyona veya römorka yüklerken/
kamyondan veya römorktan indirirken:

 - Makineyi yüklemeden önce depoları boşaltın.
 - Makinenin ağırlığını ve operatörü taşıyabilecek 

bir rampa kullanın.
 - Kaygan bir rampada sürmeyin.
 - Makineyi %18 seviyesini aşan bir rampa eğimi 

üzerinde çalıştırmayın.
 - %18 seviyesini aşan bir rampa eğimi varsa bir 

vinç kullanın.
 - Makineyi bağlamadan önce, fırça kafasını 

indirin ve sileceği çıkarın.
 - Makine tekerleklerini bloke edin.
 - Makineyi kamyona veya römorka bağlayın.
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GÜVENLİK
Aşağıdaki güvenlik etiketleri, makine üzerinde 
belirtilen yerlere takılmıştır. Hasarlı / eksik etiketleri 
değiştirin.

UYARI ETİKETİ - 
Aküleri hasarlı kordonla şarj etme-
yin. Elektrik çarpması ile sonuçla-
nabilir. Bakım yapmadan önce 
şarj kordonu bağlantısını kesin. 
Erişim panelinde bulunmaktadır.

GÜVENLİK ETİKETİ - 
Makineyi çalıştırmadan önce 
kitapçığı okuyun. 
Erişim panelinde bulunmaktadır.

UYARI ETİKETİ - 
Yanıcı maddeler veya reaktif metaller 
patlamaya neden olabilir. Kaldırmayın. 
Erişim panelinde bulunmaktadır.

UYARI ETİKETİ - 
Elektrik tehlikesi. 
Makineye bakım yapmadan önce akü 
kablolarının bağlantısını kesin.
Bütünleşik akü şarj cihazı 
bağlantı plakasında bulunmaktadır.

UYARI ETİKETİ - Aküler  
hidrojen gazı yaymaktadır. 
Patlama olabilir veya yangın 
çıkabilir. Şarj ederken 
kıvılcımlardan veya açık 
alevlerden uzak tutun. 
Erişim panelinde 
bulunmaktadır.

1204364

1209085

1209084

1204414
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 GÜVENLİK  
UYARI ETİKETİ - 
Aküler hidrojen gazı yaymaktadır. Patlama 
olabilir veya yangın çıkabilir. Şarj ederken 
kıvılcımlardan veya açık alevlerden uzak 
tutun. 
Kurtarma deposunun altında bulunmaktadır.

UYARI ETİKETİ - 
Dönen fırça. Ellerinizi uzak 
tutun.
Fırça başının üstünde 
bulunmaktadır.

UYARI ETİKETİ - 
Manyetik Alan Tehlikesi. Manyetik keçe 
kasnağı/fırçası, kalp pili (pacemaker) veya 
tıbbi implantlar kullananlara zarar verebilir.
Hızlı Takılan manyetik keçe kasnağı/ 
fırçasında bulunmaktadır.

UYARI ETİKETİ - 
Yanıcı maddeler patlama veya yangına 
neden olabilir. Depoda/depolarda yanıcı 
madde kullanmayın.
Makinenin yanında bulunmaktadır.
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ÇALIŞTIRMA

MAKİNE PARÇALARI
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 ÇALIŞTIRMA  

  MAKİNE PARÇALARI

1. Direksiyon Simidi
2. Kontak Anahtarı
3. İleri / Geri anahtarı
4. Acil kapatma düğmesi
5. Saat ölçer
6. Korna düğmesi
7. Kontrol paneli
8. Hız topuzu
9. Operatör platformu pedalı
10. Yeşil git pedalı
11. Solüsyon deposu
12. Solüsyon deposu doldurma ağzı
13. Solüsyon deposu seviyesi/ boşaltma hortumu
14. Alım deposu
15. Alım deposu kapağı
16. Alım deposu boşaltma hortumu
17. Akü bölmesi
18. Otomatik aküye su ekleme deposu (isteğe 

bağlı)
19. Zor Koşullu Ortam deterjan deposu

(isteğe bağlı - sadece ec-H2O seçeneği ile)
20. Deterjan karıştırma oranı düğmesi

(isteğe bağlı - sadece ec-H2O seçeneği ile)
21. ec-H2O modülü (isteğe bağlı)
22. ec-H2O su hazırlama kartuşu (isteğe bağlı)
23. Yerleşik akü şarj cihazı (isteğe bağlı)
24. Devre kesici paneli
25. Silecek tertibatı
26. Fırça kafası
27. Fırça kafası eteği
28. Yerleşik akü şarj cihazı kablosu
29. Erişim paneli
30. Çift fırçalı kaster topuz

FIRÇA KAFASI TİPLERİ

20 inç 500 mm Tek Disk

24 inç / 600 mm Çift Disk
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ÇALIŞTIRMA

KONTROL PANELİ PARÇALARI

PRO-MEMBRANE KONTROL PANELİ MODELİ

1 2 3 4

5

6

5

7810 9111213

14

1. Fırça değiştirme düğmesi
2. Fırça basıncı düğmesi
3. 1-Step (Tek Adım) düğmesi
4. Solüsyon akış düğmesi
5. Önceden ayarlanmış bölge kontrol düğmeleri
6. Solüsyon akış göstergesi
7. Vakum fanı düğmesi
8. Fırça basıncı göstergesi
9. Servis göstergesi
10. ec-H2O Düğmesi (isteğe bağlı)
11. Otomatik aküye su ekleme göstergesi (isteğe 

bağlı)
12. Zor Koşullu Ortam düğmesi (isteğe bağlı)
13. Sessiz mod düğmesi (isteğe bağlı)
14. Akünün boşalması / arıza kodu göstergesi
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 ÇALIŞTIRMA  
  PRO-PANEL KONTROL MODELİ

1 2 3 4 5

6

7
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1. Yardım düğmesi
2. Akünün boşalması göstergesi (BDI)
3. Zor Koşullu Ortam düğmesi (isteğe bağlı)
4. ec-H2O düğmesi / göstergesi (isteğe bağlı)
5. Servis göstergesi / düğmesi
6. Solüsyon akış düğmesi
7. Sessiz mod düğmesi (isteğe bağlı)
8. 1-Step (Tek Adım) düğmesi
9. Vakum fanı düğmesi
10. Fırça basıncı düğmesi
11. Solüsyon akış artırma düğmesi
12. Solüsyon akış göstergesi
13. Solüsyon akış azaltma düğmesi
14. Fırça değiştirme düğmesi
15. Önceden ayarlanmış bölge kontrol düğmeleri
16. Öğretici video düğmesi
17. Fırça basıncını azaltma düğmesi
18. Fırça basıncı göstergesi
19. Fırça yükseltme düğmesi
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ÇALIŞTIRMA

MAKİNE SEMBOLLERİ.

Akü şarj cihazı ec-H2O fırçalama (isteğe bağlı)

Çabuk fırçalama hızı Korna

Yavaş fırçalama hızı Solüsyon akışı

Yön (ileri / geri) Otomatik aküye su ekleme (isteğe 
bağlı)

Anahtar Kapalı Devre kesici

Anahtar Açık Fırça basıncı

Vakum fanı Akü şarjı

Fırçayı değiştir Zor Koşullu Ortam (isteğe bağlı)

Sessiz mod (isteğe bağlı) 1-STEP (Tek Adım)

Servis göstergesi Kriko ile kaldırma noktası

Filtre konumu 
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 ÇALIŞTIRMA  

PRO-PANEL SEMBOLLERİ

Ana ekran Makine Ayarları Fabrika ayarlarına dönme

Geri ok Operatör videoları Operatör

Oturum aç Uzman menüsü Uzman

Kontrol yardımı Video yardımı Profi l ekle

Çalıştırma videosu Profi l ekle/düzenle Profi li düzenle

Hakkında Akü seçimi Profi li kopyala

Video listesi düğmesi Oturum açmayı 
etkinleştir Profi li sil

Video düğmesi Oturum açmayı devre 
dışı bırak Kullanıcı girişi

Video döndürme 
görünümü

Dokunmatik 
kalibrasyonu Gir

Geri al
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ÇALIŞTIRMA

AKÜNÜN TAKILMASI

   UYARI: Aküler hidrojen gazı yayar. 
Patlama olabilir veya yangın çıkabilir. 
Şarj ederken kıvılcımlardan veya açık 
alevlerden uzak tutun.

GÜVENLİK İÇİN: Makinede bakım yaparken, 
gerektiği gibi uygun kişisel koruyucu ekipmanları 
kullanın. Akü asidine temas etmekten kaçının.

AKÜ ÖZELLİKLERİ

20 saatte ≤ 240 Ah, 6 volt derin devirli aküler 
gerektirir.

Akü tavsiyeleri için distribütör veya Tennant ile 
iletişim kurun.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya 
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde durun, 
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

1. Akü bölmesine erişmek için kurtarma deposunu 
kaldırın.

2. Aküleri, akü bölmesi tepsisine dikkatlice takın, 
kutup başlarını gösterildiği gibi ayarlayın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineye bakım yaptığınızda, 
aküleri kaldırırken bir kaldıraç veya yeterli yardım 
cihazlarını kullanın.

3. Tedarik edilen akü kutup pabuçlarını kullanarak 
akü kablolarını, gösterildiği gibi KIRMIZI POZİTİF 
(+) ve SİYAH NEGATİF (-) olacak şekilde 
kutuplara bağlayın. Kablo bağlantılarını, her bir 
akü üreticisinin belirttiği gibi akülerde sıkılaştırın.

RED

BLACK

ÖNEMLİ: Aküleri şarj etmeden önce, akü şarj 
aletinin ve makinenin akü boşalma göstergesinin 
akü tipine göre doğru bir şekilde ayarlandığından 
emin olun. Bu ayarın doğru yapılmaması, akü 
hasarıyla sonuçlanabilir. Bkz AKÜ ŞARJ CİHAZI 
AYARLARI.

DİKKAT: Şarj aleti takılıyken akü kablosu 
bağlantısını kesmeyin, devre kartına zarar 
verebilir.

DİKKAT: Aküler karşı ağırlık olarak kullanılır. 
Makinenin dengesini ve çekiş gücünü sağlamak 
için daima minimum karşı ağırlığı muhafaza edin.

IRIS Akü Şarj Durumu Bildirimi: IRIS üzerinde akü 
şarj durumunu bildirme özelliğine sahip makineler, 
fabrikadan şarj aleti ve akü seti ile gönderilir. 
Tennant, akünün kullanma ömrünün sonuna geldiği 
durumlarda, makinelerden en iyi performansın 
alınmaya devam edilmesini sağlamak için aynı akü 
türünün kullanılmasını önermektedir. Değişiklik 
için farklı amper saat (AH), tür (Islak, AGM, Jel) 
ya da üretici seçilmesi durumunda yedek akülerin 
uygunluğunun belirlenmesi ve eğer uygunsa doğru 
şarj profi lini belirlemek konusunda yardım almak 
için Tennant teknik servis bölümü ile görüşün. 
Üçüncü şahıslar tarafından sağlanan akülerde IRIS 
akü durumu bildiriminin kullanılabileceği garanti 
edilmemektedir.

NOT: Akü bölmesinde sıvı varsa, aküleri takmadan 
önce akü bölmesini boşaltın. Bkz AKÜ BÖLMESİ 
BOŞALTMA VALFI.
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 ÇALIŞTIRMA  

MAKİNENİN ÇALIŞMASI

Geleneksel fırçalama: 
Geleneksel fırçalama modunu kullanırken solüsyon 
deposundaki su ve deterjan karışımı yere akar ve 
dönen fırça(lar)/keçe(ler), zemini temizler. Makine 
ileri doğru hareket ederken silecek, vakum emişiyle 
kirli solüsyonu yerden alarak kurtarma deposuna 
toplar.

ec-H2O NanoClean Teknolojisi (isteğe bağlı): 
ec-H2O NanoClean teknolojisi kullanılırken normal 
su, bir modülden geçerek elektriksel olarak temizlik 
solüsyonuna çevrilir. Elektriksel olarak dönüştürülen 
su, makinenin kiri kolayca temizlemesini sağlar. 
Dönüştürülmüş su daha sonra kurtarma deposunda 
normal suya döner.

   FIRÇA VE KEÇE BİLGİLERİ

En iyi sonuçlar için, temizleme uygulamasında uygun 
fırça veya keçeyi kullanın. Aşağıda listelenenler, 
fırça ve keçeler ile bunların en uygun olduğu 
uygulamalardır.

NOT: Kir miktarı ve tipi kullanılacak fırça veya keçe 
tipini belirlemekte önemli bir rol oynamaktadır. Özel 
tavsiyeler için Tennant temsilcisiyle irtibat kurun.

Yumuşak naylon kıl ovma fırçası (beyaz) 
-Kaplamalı zeminlerin, cilayı çıkarmadan 
temizlenmesi için önerilir. Aşındırmadan temizler.

Polipropilen kıl ovma fırçası (Siyah) -Bu genel 
amaçlı polipropilen kıl ovma fırçası, hafi f yoğun kirleri 
ovmakta kullanılır. Bu fırça beton, ahşap ve seramik 
karo zeminlerin bakımında iyi sonuç verir.

Süper aşındırıcı kıl ovma fırçası (Gri) - 
Lekeleri ve kirleri çıkarmak için aşındırıcı emdirilmiş 
naylon lif. Her türlü yüzeyde kuvvetli etki. Birikinti, 
gres veya tekerlek izleri üzerinde iyi performans 
gösterir.

Cilalama keçesi (Beyaz) - Yoğun bir şekilde 
cilalanmış veya çok parlak zeminler elde etmeye 
yöneliktir.

Perdahlama keçesi (Kırmızı) - Zemin cilasını 
çıkarmadan, hafi f ovma işlemleri için.

Ovma keçesi (Mavi)- Orta ila ağır ovma işlemleri 
için. Kiri, döküntüleri ve çizikleri kaldırır.

Kazıma keçesi (Kahverengi) - Zemini yeniden 
kaplamaya hazırlamak üzere zemin cilasını kazımak 
için.

Polipropilen Yan Fırça  -Hafi f ile orta arasındaki 
çöplerin genel süpürmesi için önerilmektedir.

Ağır iş kazıma keçesi (Siyah) - Yoğun cilaları/
yapışkanları bütünüyle kazımakta veya çok ağır 
kazıma işlerinde kullanılır.

Yüzey hazırlama keçesi (Kestane rengi)- 
Zemini yeniden kaplamaya hazırlamak için zemin 
kaplamasının kimyasal olmadan çok sert bir şekilde 
kaldırılmasına yöneliktir.

Püsküllü keçe kasnağı  - Standart keçe kasnağı 
kısa kıllara veya arkada keçeyi yerinde tutacak 
“püsküllere” sahiptir. Bu kasnak, siyah yüksek 
verimli keçe dışında bütün Tennant keçelerle birlikte 
kullanılır.
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ÇALIŞTIRMA

MAKİNENİN KURULUMU

SİLECEK TERTİBATININ TAKILMASI

1. Fırça kafasını alçaltın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya 
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde durun, 
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

2. Silecek taşıyıcısına erişmek için silecek taşıyıcı 
aksamını makinenin sağ tarafına döndürün.

3. Silecek taşıyıcısı pinlerini silecek aksamı askı 
aparatına hizalayın.

4. Her iki silecek taşıyıcı pini kelepçeye 
sabitleninceye kadar silecek aksamını silecek 
taşıyıcıya kaydırın.

5. 20 inç makineler. (500 mm) sadece fi rçalama 
başlığı: Her iki silecek tırnağının da fırça başlığı 
eteğinin üstüne yerleştirildiğinden emin olun.

6. Vakum hortumunu silecek aksamına bağlayın.

7. Silecek aksamını makinenin altına döndürün ve 
ortalayın.



19T350 9016455 (11-2017)

 ÇALIŞTIRMA  

FIRÇALARIN/KEÇELERİN TAKILMASI

1. Her iki ayakla operatör platformunda durun (yeşil 
git pedalına basmayın), anahtarı AÇIK konuma 
getirin ve keçeyi(leri) takmak için fırça başlığını 
doğru seviyeye yükseltmek üzere fırça değiştirme 
düğmesine basın.

Pro-Membran kontrollü makineler: Yeşil LED 
ışığının yanıp sönmesinin durmasını ve sürekli 
yanıyor hale gelmesini bekleyin. Bkz. PRO-
MEMBRAN MAKİNELERİNDE FIRÇA(LAR) 
KEÇE(LER) DEĞİŞTİRME.

Pro-Panel kontrollü makineler: Ekrandaki 
işaretleri takip edin ve yeşil onay işaretinin 
görüntülenmesini bekleyin. Bkz. PRO-PANEL 
MAKİNELERİNDE FIRÇA(LAR) KEÇE(LER) 
DEĞİŞTİRME.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya 
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde durun, 
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

2. Kasnağı takmadan önce, keçeyi, keçe kasnağına 
iliştirin. Keçeyi merkez-kilitle sabitleyin.

3. Manyetik fırçalı veya keçe kasnaklı makineler: 
Fırçayı fırça kafasının altına yerleştirin ve fırça 
kafasındaki mıknatıs fırçayı sabitleyene kadar, 
fırçayı, fırça kafasına kaldırın.

UYARI: Manyetik Alan Tehlikesi. Manyetik 
keçe kasnağı/fırçası, kalp pili (pacemaker) 
veya tıbbi implantlar kullananlara zarar 
verebilir.

3 kulplu fırça göbekli makineler: Üç kulbu 
motor göbek deliklerine yerleştirin ve keçe 
kasnağını/fırçayı hızlıca saat yönünün tersine 
çevirerek göbeğe takın.

Artık etkili biçimde temizlemediğinde, keçeleri 
değiştirin.

4. Keçe kasnak(lar)ını/ fırça(lar)ını çıkarmak için 
Adım 1'i tekrarlayın ve daha sonra fırça kafasının 
altındaki fırçaları çıkarın.
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ÇALIŞTIRMA

SOLÜSYON DEPOSUNUN DOLDURULMASI

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya 
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde durun, 
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

1. Solüsyon deposundaki kapağı çıkarın.

2. Doldurma hortumunu sarı fi ltre içine yerleştirin 
ve hortumun fi ltredeki yerine sağlam bir şekilde 
yerleştirildiğinden emin olun.

3. Su seviyesi, solüsyon deposu boşaltım hortumu 
göstergesi üzerinde 53 L'ye (14 G) ulaşana 
kadar, solüsyon deposunu doldurun.

ec-H2O Fırçalama (İsteğe bağlı)-Solüsyon 
deposunu yalnızca soğuk temiz suyla 
(70°F/21°C’den daha az) doldurun. Geleneksel 
zemin temizleme deterjanı eklemeyin. Temizleme 
deterjanları eklenirse ec-H2O sistem hatası 
meydana gelecektir.

Geleneksel Fırçalama - Solüsyon deposunu suyla 
doldurun (60°C/140°F’yi geçmeyecek şekilde). 
Solüsyon deposunun içerisine, kap üzerindeki 
karışım talimatlarına uygun olarak tavsiye edilen 
bir temizleme deterjanını dökün.

DİKKAT: Geleneksel Fırçalama için, yalnızca ticari 
olarak onaylanmış temizlik deterjanları kullanın. 
Hatalı deterjan kullanımından kaynaklanan makine 
hasarları, üreticinin garantisini geçersiz kılacaktır.

UYARI: Yanıcı maddeler patlamaya veya 
yangına neden olabilir. Depoda/depolarda 
yanıcı madde kullanmayın.

NOT: Solüsyon deposunda geleneksek temizleme 
deterjanları varken ec-H2O sistemini kullanmayın. 
ec-H2O sistemini çalıştırmadan önce, solüsyon 
deposunu boşaltın, durulayın ve yeniden doldurun. 
Geleneksel temizleme deterjanları, ec-H2O sistemi 
hatasına neden olacaktır.

4. Su kaynağını kapatın ve doldurma hortumunu 
sarı fi ltreden çıkarın.

5. Solüsyon deposundaki kapağı yerine takın.
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ZOR KOŞULLU ORTAM DETERJAN DEPOSUNUN 
DOLDURULMASI (ec-H2O MODEL SEÇENEĞİ)

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya 
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde durun, 
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

1. Zor Koşullu Ortam deposuna erişmek için erişim 
panelini açık konuma getirin.

2. Zor Koşullu Ortam deposunu makineden çıkarın 
ve yere koyun.

NOT: Elektronik parçaların zarar görmesini önlemek 
için, depoyu deterjan ile doldurmadan önce Zor 
Koşullu Ortam deposunu makineden çıkarın.

3. Siyah kapağı Zor Koşullu Ortam deposundan 
çıkarın ve önerilen temizleme deterjanını tam 
konsantrasyonda ekleyin. Su eklemeyin.

UYARI: Yanıcı maddeler patlamaya veya 
yangına neden olabilir. Depoda/depolarda 
yanıcı madde kullanmayın.

DİKKAT: Zor Koşullu Ortam deposunda yalnızca 
onaylı ticari temizleme deterjanlarını kullanın. 
Dlimonen bazlı temizleyiciler kullanmayın. Hatalı 
deterjan kullanımından kaynaklanan makine 
hasarları, üreticinin garantisini geçersiz kılacaktır.

NOT: Çalışma sırasında deterjanın bitmesini önlemek 
için solüsyon deposunu doldurulurken Zor Koşullu 
Ortam deposunun da doldurulması önerilir.

4. Zor Koşullu Ortam deposunda kapağı değiştirin.

5. Karışım oranı topuzunu, temizleme deterjanının 
karıştırma talimatlarına göre ayarlayın.
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ec-H2O SU ŞARTLANDIRMA KARTUŞU (ec-H2O 
MODELİ)

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya 
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde durun, 
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

ec-H2O sistemi, su şartlandırıcı bir kartuşla 
donatılmıştır. Kartuş, makinenin tesisat sistemini 
kireçlenmeden koruyacak şekilde tasarlanmıştır.

Kartuş, etkinleştirildikten sonra maksimum su 
kullanımına veya son kullanım tarihine eriştiğinde 
(hangisi önce olursa) değiştirilmelidir.

Yeni bir kartuş, makine kullanımına bağlı olarak, 12 
ila 24 ay arası bir süre kullanılabilir.

Tüm kartuşların üzerinde üretim tarihi etiketi 
mevcuttur. Takılmamış bir kartuşun raf ömrü, 
üretim tarihinden itibaren bir yıldır. Yeni kartuş 
değişimi durumunda ec-H2O modülü zamanlayıcısı 
sıfırlanmalıdır. Bkz ec-H2O SU ŞARTLANDIRMA 
KARTUŞU DEĞİŞİMİ.

Kartuşun değiştirilmesi gerektiğinde, kontrol paneli, 
aşağıdaki kod işaretini verecektir. Ec-H2O işareti, 
mavi ve kırmızı olarak yanıp sönmeye başlayacak. 
Daha fazla detay için SERVİS GÖSTERGE 
KODLARI'na bakınız.

Pro-Membrane Modelleri

Pro-panel Modelleri

DİKKAT: Su şartlandırma kartuşunun ilk kullanımı 
sırasında veya değiştirildikten sonra, ecH2O sistemi, 
otomatik olarak 75 dakikaya kadar seçilen solüsyon 
akış hızından farklı hızda çalışacaktır.
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OTOMATİK AKÜYE SU EKLEME DEPOSU 
DOLUMU (İSTEĞE BAĞLI)

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya 
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde durun, 
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

1. Otomatik aküye su ekleme deposuna erişim 
sağlamak için, kurtarma deposunu kaldırın. 
Depoyu kaldırmadan önce, kurtarma deposunu 
boşaltın.

2. Otomatik aküye su ekleme deposunu, kolayca 
doldurulabilmesi için yeniden yerleştirin.

3. Otomatik aküye su ekleme deposundan mavi 
kapağı kaldırın.

4. Saf suyu depo içine dökün. Hassas parçalara 
su gelmemesi için, otomatik aküye su ekleme 
deposunu doldurmak için bir huni kullanın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineye bakım yapılırken 
ve otomatik aküye su ekleme deposunu 
doldururken, yalnızca saf su kullanın.

5. Depo doluma ihtiyaç duyduğu zaman, otomatik 
aküye su ekleme göstergesi saf su eklenmesi 
için kullanıcıya uyarı verecektir. Daha fazla 
bilgi için lütfen KONTROL PANELİNİN 
ÇALIŞTIRILMASI'na bakın.

Pro-Membrane Modeli

Pro-panel Modeli

6. Otomatik aküye su ekleme deposundaki mavi 
kapağı değiştirin ve otomatik aküye su ekleme 
deposunu dik konuma getirin.
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ÇALIŞTIRMA

   KONTROL PANELİNİN ÇALIŞMASI

Kontrol paneli çalışması, Uzman Kontrolleri 
özelliğinin kullanımıyla kilitleme işlevine sahip olarak 
ayarlanabilir. Bu, operatörün ayarları değiştirmesini 
veya kaydetmesini engelleyecektir. Kılavuzun 
arkasındaki UZMAN KONTROLLERİ talimatlarına 
bakınız.

Uzman kontrolleri özelliği, kullanıcı deneyimine 
bağlı olmaksızın istikrarlı, tekrarlanabilen temizlik 
sonuçları için makine değişkenliğini düşürecek ve 
kullanıcı eğitimi gereksinimlerini azaltacaktır.

KONTROLLERİN KULLANIMI - 
PRO-MEMBRAN KONTROLLERİ

1-STEP (Tek-Adım) DÜĞMESİ
Ovma fonksiyonunu etkinleştirmek için, anahtarı 
açarak 1-STEP (tek adım) düğmesine basın. Ovma 
kafası ve silecek, zemine doğru eğilecektir. Ovma 
fonksiyonunu durdurmak ve ovma kafasını ve 
sileceği kaldırmak için, düğmeye tekrar basın.

FIRÇA BASINCI DÜĞMESİ
Fırça basıncını artırmak veya azaltmak için fırça 
basınç düğmesine basın. Fırça basınç göstergesi, 
basınç ayarını gösterecektir. Bir LED = Düşük 
basınç, iki LED = Yüksek basınç.

  SOLÜSYON AKIŞ DÜĞMESİ
Solüsyon akış hızını artırmak veya azaltmak için 
solüsyon akış düğmesine basın. Solüsyon akışı 
göstergesi, solüsyon akış ayarını gösterir. LED yok = 
Akış yok, Bir LED = Düşük akış, iki LED = Orta akış, 
üç LED = Yüksek akış.

SESSİZ MOD DÜĞMESİ (İSTEĞE BAĞLI)
Vakum motoru sesini düşürmek için, Sessiz Mod 
düğmesine basın. Etkinleştirildiğinde, LED yanacaktır. 
Kapatmak için tekrar düğmeye basın.
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ZOR KOŞULLU ORTAM DÜĞMESİ
(ec-H2O MODELİ OPSİYONU)

NOT: Zor koşullu ortam modu açıldığında, ec-H2O 
sistemi otomatik olarak kapanacak ve fırça basınç ve 
solüsyon akışı ayarları yüksek seviyeye çıkacaktır. 
Kapatıldığında ayarlar, orijinal ayarlara döner. Zor 
Koşullu Ortam modu uzun süre kullanılacağında, 
solüsyon ve deterjan tasarrufu yapmak ve akünün 
çalışma süresini arttırmak için istenirse solüsyon 
akış hızı ve aşağı basınç, daha düşük bir ayara 
düşürülebilir.

Aşırı toprak birikiminin olduğu alanlara temizleyici 
deterjan sağlamak için Zor Koşullu Ortam düğmesine 
basın.

30 saniye boyunca, bir kere düğmeye basın. Deterjan 
çıkartılırken köşedeki yeşil LED, yavaş yavaş yanıp 
sönecektir. LED, son 5 saniyede hızlı bir şekilde 
yanıp sönerek deterjan çıkartma işleminin biteceğini 
gösterir.

Sürekli deterjan desteği sağlamak için, yeşil LED 
koyu yeşile dönene kadar düğmeyi 3 saniye boyunca 
basılı tutun. Kapatmak için istediğiniz zaman 
düğmeye basın.

Zor Koşullu Ortam deposu boş olduğunda kullanıcıya 
uyarı vermek için, baloncuk simgesi 15 saniye 
boyunca yanıp sönecektir. Depo boş olduğu zaman 
düğmeye basılmaya devam edilirse, baloncuk 
simgesi, depo yeniden dolana kadar 15 saniye 
boyunca yanıp sönmeye devam edecektir.

   ÖNCEDEN AYARLANMIŞ BÖLGE KONTROL 
DÜĞMELERİ
Üç bölgeyi farklı solüsyon akış oranları, fırça 
basınçları, ovma hızları ve ovma modlarını önceden 
ayarlamak için bölge kontrol düğmelerini kullanın.

Bölge 1 = Önceden Ayarlanmış Bölge Kontrol 
Düğmesi 1
Bölge 2 = Önceden Ayarlanmış Bölge Kontrol 
Düğmesi 2
Bölge 3 = Önceden Ayarlanmış Bölge Kontrol 
Düğmeleri 1 ve 2

Bölge kontrol düğmeleri, farklı ovma uygulamaları 
için fabrika ön ayarlarıdır. Bölge 3'ü kullanmak 
için 1 & 2 bölge düğmelerine aynı anda basın. 
Etkinleştirildiğinde köşedeki yeşil LED yanacaktır.

Farklı ovma uygulamaları için bölge kontrol 
düğmelerini önceden ayarlamak üzere, aşağıdaki 
listeden istenilen ayarları seçin, daha sonra ön 
ayarları kaydetmek için yeşil LED üç defa yanıp 
sönene kadar bölge düğmesine basın ve basılı tutun. 
Bölge 3 ön ayarını yapmak için düğme 1 & 2'ye aynı 
anda basın ve basılı tutun.

 - Fırça basıncı ayarları
 - Solüsyon akış hızı
 - Sessiz Mod açık ya da kapalı
 - ec-H2O sistemi açık veya kapalı (isteğe bağlı)
 - Zor Koşullu Ortam modu açık veya kapalı 

(isteğe bağlı)
 - Maksimum ovma hızı (bkz. Uzman Kontrolleri)

NOT: Zor koşullu ortam modu ve 
ec-H2O sistemi ön ayarı birlikte yapılamaz.
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ec-H2O DÜĞMESİ / GÖSTERGESİ (İSTEĞE 
BAĞLI)

ec-H2O sistemi, her başlatma sırasında otomatik 
olarak açılacaktır. Makine ec-H2O seçeneği ile teçhiz 
edildiğinde, mavi bir ec-H2O göstergesi belirir. Ec-
H2O etkinleştirildiğinde, yeşil LED yanar. ec-H2O 
sistemini kapatmak için, ec-H2O düğmesine basın. 
Yeşil LED göstergesi kaybolacaktır.

Sürekli yeşil Normal çalışma
Yanıp sönen mavi/
kırmızı

Su şartlandırma 
kartuşunun son kullanma 
tarihi geçti. Kartuşu 
değiştirin.

Aralıksız veya yanıp 
sönen kırmızı

Sistem hatası oluştu. Bkz. 
Servis Gösterge Kodları.

NOT: ec-H2O sisteminde bir hata oluşursa, makine 
otomatik olarak ec-H2O sistemini kapatacak ve 
konvansiyonel ovmaya dönecektir. Servis göstergesi 
simgesi koyu kırmızı olarak kalacaktır ya da ec-
H2O hatası giderilene kadar kırmızı olarak yanmaya 
devam edecektir.

SERVİS GÖSTERGESİ
Makine veya yerleşik şarj cihazı bir hata tespit 
ettiğinde, servis göstergesi yanacak ve yanıp 
sönmeye başlayacaktır. Akü şarj göstergesi ışıkları 
da hata kodu gösterecektir. Makine hatasını tespit 
etmek için SERVİS GÖSTERGESİ KODLARI'na 
bakın.

AKÜ ŞARJ GÖSTERGESİ
Akü şarj göstergesi (BDI), makine çalışırken akünün 
şarj seviyesini görüntülemektedir. Akü tamamen 
şarj edildiğinde, beş gösterge lambasının hepsi 
yanacaktır. Akü boşalma seviyesi kırmızı ışığa 
ulaştığında, fırçalamayı durdurun ve aküleri yeniden 
şarj edin. Kırmızı ışık yanıp sönmeye başlarsa, 
akülerin tamamen boşalmasını önlemek için ovma 
işlevi kapatılacaktır. Kırmızı ışık yanıp sönerken 
makine dönmeye devam edecektir. Bu, kullanıcının 
makineyi şarj istasyonuna taşımasını sağlar.

  OTOMATİK AKÜYE SU EKLEME GÖSTERGESİ 
(İSTEĞE BAĞLI)
Aküye su ekleme deposu boş olduğu ve tekrar 
doluma ihtiyaç duyduğu zaman, otomatik aküye 
su ekleme göstergesi yanıp sönecektir. Aküleri 
hasarlardan korumak için, makinenin ovma 
fonksiyonu, eğer depo tekrar doldurulmamışsa, 
10 saatlik sürekli kullanımın ardından devre dışı 
bırakılacaktır. Gösterge hızlı bir şekilde yanıp 
sönerse, ovma fonksiyonu devre dışı bırakılacaktır. 
Saf su ekleyin ve ışıklı göstergeyi temizlemek için 
anahtarı tekrar başlatın. Bkz. OTOMATİK AKÜYE SU 
EKLEME DEPOSU DOLUMU.
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FIRÇA DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ

3 parça fırçalı makineler: Fırça değiştirme 
düğmesine basın. Fırça kafası, fırça(ların) fırça 
kafasının altında çıkarılmasına olanak sağlamak 
için tamamen yükselir ve daha sonra yeniden monte 
edilir.

Manyetik fırçalı makineler: Fırça değiştirme 
düğmesine basarak, fırça(ları) fırça kafasından 
çıkarın. Fırça kafası, fırça(ları) fırça kafasından 
ayırmak için tamamen yükselir ve ardından 
fırça(ların) fırça kafasının altında çıkarılmasına 
olanak sağlamak için kısmen alçalır. Fırça(ları) fırça 
kafasıyla kısmen alçaltılmış konuma getirin.

VAKUM FANI DÜĞMESİ
Vakum fanını açmak için, vakum fanı düğmesine 
basın. Vakum fanını kapatmak için, düğmeye 
yeniden basın. 1 Adımlı düğmesine basıldığında, 
vakum fanı otomatik olarak açılır.
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   KUMANDALARIN İŞLEYİŞİ - PRO-PANEL 
KONTROLLER

ANA EKRAN
Ana ekran ile arayüz bağlantısı kuran iki kullanıcı 
modu türü mevcuttur. 

Uzman Modu - Operatör modu ve oturum açma 
için izinleri ve sınırlamaları yapılandırabilmesinin 
yanı sıra makineyi tüm kontrolleri tam kullanarak 
çalıştırabilir.

Operatör Modu - Amir tarafından kontrol edilen 
izinler ve sınırlamalarla makineyi çalıştırabilir.

Fabrikadan yeni gelen bir makine, anahtar ile 
başlatma sırasında otomatik olarak uzman modunda 
çalışacaktır.

Kontrol panelini operatör modu ve oturum açma için 
izinler ve sınırlamalarla yapılandırmak için kılavuzun 
arkasındaki UZMAN KONTROLLERİ talimatlarına 
bakın.

Uzman Modu ana ekranı makine ayarları 
düğmesine ve maksimum ovma hızı düğmesine 
erişim sağlanmasına olanak tanır.

Operatör Modu ana ekranı makine ayarları 
düğmesine ve maksimum ovma hızı düğmesine 
erişim sağlanmasını kısıtlar.

   YARDIM DÜĞMESİ
İlk defa kullanan kullanıcılar için yardım ekranına 
ulaşmak üzere yardım düğmesine (?) basın. Yardım 
ekranı, farklı bir ekran dili seçmenize, oturum açma 
ayarlarını etkinleştirmenize olanak sağlar, kontrol 
paneli simgelerini tanımanıza yardımcı olur, makineyi 
başlatma videosunu görüntülemenize ve makine 
sistem bilgilerine erişim sağlamanıza izin verir.

GİRİŞ EKRANI
Oturum açma, uzman modunda etkinleştirildiği 
zaman, oturum açma ekranı anahtarla çalışmada 
görüntülenecektir. Size atanan oturum açma 
kodunu girin ve ana ekrana erişim sağlamak için 
yeşil oka basın. Başlatma sırasında oturum açmayı 
etkinleştirmek için kılavuzun arkasındaki UZMAN 
KONTROLLERİ talimatlarına bakın.



29T350 9016455 (11-2017)

 ÇALIŞTIRMA  
  ec-H2O GÖSTERGESİ (İSTEĞE BAĞLI)

ec-H2O sistemi, her başlatma sırasında otomatik 
olarak açılacaktır. Sistemin etkinleştirildiğini gösteren 
ana ekranda ec-H2O simgesi görünecektir. ec-
H2O sistemini açmak için ec-H2O düğmesine 
basın. Simgenin üzerindeki taksim işareti, ec-H2O 
sisteminin kapatıldığını gösterecektir.

1-STEP (Tek-Adım) DÜĞMESİ
Ovma fonksiyonunu etkinleştirmek için Tek Adım 
düğmesine basın. Ovma kafası ve silecek, zemine 
doğru eğilecektir. Ovma fonksiyonunu durdurmak ve 
ovma kafasını ve sileceği kaldırmak için, düğmeye 
tekrar basın.

VAKUM FANI DÜĞMESİ
Vakum fanını açmak için, vakum fanı düğmesine 
basın. Vakum fanını kapatmak için, düğmeye 
yeniden basın. 1 Adımlı düğmesine basıldığında, 
vakum fanı otomatik olarak açılır.

FIRÇA BASINCI DÜĞMESİ
Fırça basınç göstergesini görüntülemek için fırça 
basınç düğmesine basın. Fırça basıncını artırmak 
için (+) düğmesine basın. Fırça basıncını azaltmak 
için (-) düğmesine basın.

NOT: Fırça basıncı ovma koşulları için çok 
yüksek ayarlanmışsa, fırça basınç ayarı otomatik 
olarak düşük ayara dönecek ve sinyal vermeye 
başlayacaktır. Sinyal verdiği zaman, fırça motoruna 
fazla yükleme olmasını önlemek için fırça basıncını 
azaltın.
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SOLÜSYON AKIŞ DÜĞMESİ

Solüsyon akışı göstergesini görüntülemek için, 
solüsyon akışı simgesine basın. Solüsyon akışını 
artırmak için (+) düğmesine basın. Solüsyon akışını 
düşürmek veya kapatmak için (-) düğmesine basın.

FIRÇA DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ
Standart fırçalı makineler: Fırça değiştirme 
düğmesine basın. Fırça kafası, fırça(ların) fırça 
kafasının altında çıkarılmasına olanak sağlamak 
için tamamen yükselir ve daha sonra yeniden monte 
edilir.

Manyetik fırçalı makineler: Fırça değiştirme 
düğmesine basarak, fırça(ları) fırça kafasından 
çıkarın. Fırça, fırça(ları) fırça kafasından ayırmak 
için tamamen yükselir ve ardından fırça(ların) fırça 
kafasının altında çıkarılmasına olanak sağlamak 
için kısmen alçalır. Fırça(ları) fırça kafasıyla kısmen 
alçaltılmış konuma getirin.

ZOR KOŞULLU ORTAM DÜĞMESİ
(ec-H2O MODELİ OPSİYONU)
Aşırı toprak birikiminin olduğu alanlara temizleyici 
deterjan sağlamak için Zor Koşullu Ortam düğmesine 
basın.

30 saniye boyunca deterjan sağlamak, için bir kere 
düğmeye basın. Düğme yeşile dönecek ve 30 
saniyelik geri sayım başlayacaktır. Kapatmak için 
istediğiniz zaman düğmeye basın.

Sürekli deterjan sağlamak için sürekli geri sayım 
ekrandan kaybolana kadar düğmeye 3 saniye 
boyunca basılı tutun. Kapatmak için istediğiniz zaman 
düğmeye basın.

Zor koşullu ortam deterjan deposu boşaldığı zaman 
kullanıcıya uyarı vermek için, düğme sarı olarak 
yanıp sönecektir.

NOT: Zor koşullu ortam modu açıldığında, ec-H2O 
sistemi otomatik olarak kapanacak ve fırça basınç ve 
solüsyon akışı ayarları yüksek seviyeye çıkacaktır. 
Kapatıldığında ayarlar, orijinal ayarlara döner. Zor 
Koşullu Ortam modu uzun süre kullanılacağında, 
solüsyon ve deterjan tasarrufu yapmak ve akünün 
çalışma süresini arttırmak için istenirse solüsyon 
akış hızı ve aşağı basınç, daha düşük bir ayara 
düşürülebilir.
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  SESSİZ MOD DÜĞMESİ (İSTEĞE BAĞLI)
Ses kısıtlaması olan alanlar için vakum motoru 
sesini düşürmek üzere, Sessiz Mod düğmesine 
basın. Etkinleştirildiğinde düğme yeşile dönecektir. 
Kapatmak için tekrar düğmeye basın.

NOT: Sessiz Mod etkinleştirildiğinde, su alımı biraz 
azalacaktır.

    AKÜ ŞARJ GÖSTERGESİ
Akü şarj göstergesi (BDI), makine çalışırken akünün 
şarj seviyesini görüntülemektedir. Akü tamamen 
şarj edildiğinde, beş gösterge lambasının hepsi 
yanacaktır. Akü boşalma seviyesi kırmızı ışığa 
ulaştığında, fırçalamayı durdurun ve aküleri yeniden 
şarj edin. Kırmızı ışık yanıp sönmeye başlarsa, 
akülerin tamamen boşalmasını önlemek için ovma 
işlevi kapatılacaktır. Kırmızı ışık yanıp sönerken 
makine dönmeye devam edecektir. Bu, kullanıcının 
makineyi şarj istasyonuna taşımasını sağlar.

ÖĞRETİCİ VİDEO DÜĞMESİ
(Operatör Modu Giriş Ekranı)
Öğretici video ekranına erişim sağlamak için öğretici 
video düğmesine basın. Belirli çalıştırma ve bakım 
prosedürlerinin nasıl yapılacağı hakkında videolar 
içerir. Videoyu başlatmak için video düğmelerine 
basın. Ek videolar için döndürme düğmesine basın. 
Sağ alt video düğmesi, ek öğretici video listesini 
gösterir.

    ÖNCEDEN AYARLANMIŞ BÖLGE KONTROL 
DÜĞMELERİ
Dört bölgeye kadar farklı solüsyon akış oranları, fırça 
basınçları, ovma hızları ve ovma modlarını önceden 
ayarlamak için bölge kontrol düğmelerini kullanın.

Dört adet bölge kontrol düğmesi, farklı ovma 
uygulamaları için fabrika ön ayarlarıdır. Bölge 
etkinleştirildiğinde bölge kontrol düğmesi yeşile 
dönecektir.

NOT: Sadece uzman modunda fabrika bölgesi 
ayarlarını değiştirme özelliği bulunur. Kılavuzun 
arkasındaki UZMAN KONTROLLERİ talimatlarına 
bakın.
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SERVİS GÖSTERGE DÜĞMESİ

Bir makine hatası tespit edildiğinde servis göstergesi 
düğmesi, sarı veya kırmızı yanıp sönecektir. Hata 
ekranını görüntülemek için servis göstergesi 
düğmesine basın.

Yanıp sönen sarı ışık, makinenin hala çalışabilir 
olduğunu ama bakım gerektirdiği uyarısını gösterir. 
Yanıp sönen kırmızı ışık, makinenin kapatılacağını 
ve bakım gerektirdiğini işaret eden bir hatayı gösterir. 
Bkz. HATA EKRANLARI.

HATA EKRANLARI
Başlangıçta bir hata tespit edildiğinde aşağıdaki 
hata ekranları otomatik olarak hatayı göstermek için 
ortaya çıkacaktır.

Hata ekranları arasında geçiş yapmak için ekranın 
üstündeki sol ve sağ oka basın.

Sarı makine hata ekranı - Makine hatası tespit 
edildi. Hata simgesinin altında bir hata kodu 
görünecektir. Bkz. SERVİS GÖSTERGE KODLARI.

Yanıp Sönen Mavi ve Kırmızı ec-H2O Ekranı - Su 
şartlandırma kartuşunun süresi geçti. Bkz ec-H2O 
SU ŞARTLANDIRMA KARTUŞU DEĞİŞİMİ.

Sarı ec-H2O Hata Ekranı  -Makine, ec-H2O sistem 
su ya da tesisat hatası tespit etti.

Kırmızı ec-H2O Hata Ekranı -Makine, ec-H2O 
sistem elektrik hatası tespit etti.

ec-H2O simgesinin altında, bir hata kodu 
görünecektir. Bkz. SERVİS GÖSTERGE KODLARI.

1470x08070x0xxxxxx xxxxxx

NOT: ec-H2O sisteminde bir hata oluşursa, makine 
otomatik olarak ec-H2O sistemini kapatacak ve 
konvansiyonel ovmaya dönecektir. ec-H2O hatasının 
bakımı yapılana kadar servis gösterge düğmesi 
yanıp sönmeye devam edecektir.
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Sarı Otomatik Aküye Su Ekleme Hata Ekranı  - 
Otomatik Aküye Su Ekleme deposu boş ve yeniden 
dolum yapılması gerekiyor. Aküleri hasarlardan 
korumak için, makinenin ovma fonksiyonu, eğer depo 
tekrar doldurulmamışsa, 10 saatlik sürekli kullanımın 
ardından devre dışı bırakılacaktır. Aküye su ekleme 
deposuna saf su ekleyin ve hatayı gidermek için 
anahtarı tekrar başlatın. Bkz. OTOMATİK AKÜYE SU 
EKLEME DEPOSU DOLUMU.

Kırmızı Otomatik Aküye Su Ekleme Hata 
Ekranı - Otomatik Aküye Su Ekleme deposu boş ve 
yeniden dolum yapılması gerekiyor. Depo yeniden 
doldurulana kadar, ovma fonksiyonu devre dışı 
bırakıldı. Aküye su ekleme deposuna saf su ekleyin 
ve hatayı gidermek için anahtarı tekrar başlatın. 
Bkz. OTOMATİK AKÜYE SU EKLEME DEPOSU 
DOLUMU.
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   MAKİNENİN ÇALIŞTIRILMASI

GÜVENLİK İÇİN: Kullanıcı kılavuzu okunup 
anlaşılmadıkça makineyi çalıştırmayın.

  ÇALIŞTIRMA ÖNCESİ KONTROL LİSTESİ

  Akü sıvısını kontrol edin. Gerekliyse doldurun.

  Akıllı Doldurma Otomatik Akü Sulama 
seçeneğine sahip makineler: Otomatik akü 
sulama deposunu kontrol edin. Gerekliyse saf su 
ile doldurun.

  Akü şarj seviyesini kontrol edin. Gerekliyse şarj 
edin.

  Fırçaları aşınma ve hasar açısından kontrol edin. 
Ana sert fırçaların etrafına sarılmış tel, ip veya 
sicim varsa çıkartın.

  Fırçanın baş eteğini hasar açısından kontrol 
edin ve eteğin fırça başlığına düzgün şekilde 
yerleştirildiğinden emin olun.

  Silecek su tutucusunu temizleyin.

  Silecek vakum hortumunda kalıntı veya tıkanıklık 
olup olmadığını kontrol edin.

  Silecekte aşınma ve hasar olup olmadığını 
kontrol edin.

  Kurtarma deposunun boşaltılmış ve temiz 
olduğundan emin olun.

  Kurtarma deposu kapak contasında aşınma ve 
hasar olup olmadığını, kontrol edin.

  Kurtarma deposu kalıntı tepsisini temizleyin.

  Şamandıra kapatma süzgecini temizleyin.

  ec-H2O Fırçalama: Bütün konvansiyonel 
temizleme ajanlarının/düzelticilerin solüsyon 
deposundan boşaltılıp durulandığından emin 
olun.

  ec-H2O Fırçalama: Solüsyon deposunun 
yalnızca temiz soğuk suyla doldurulduğundan 
emin olun.

  Zor Koşullu Ortam seçeneğine sahip makineler: 
Deterjan deposu seviyesini kontrol edin. 
Gerekliyse deterjan deposunu doldurun.

  Direksiyonun doğru çalışıp çalışmadığını kontrol 
edin.

  Kornayı kontrol edin.

  Bakım gereksinimlerini belirlemek için bakım 
kayıtlarını kontrol edin.

MAKİNENİN ÇALIŞTIRILMASI

Kontrol paneli çalıştırma talimatları için, KONTROL 
PANELİNİN ÇALIŞTIRILMASINA bakın.

1. Kontak anahtarını, AÇIK konuma çevirin.

2. Her iki ayağınızı da operatör platformuna 
yerleştirin, böylece topuklar operatör varlığı 
pedalına bastırılır. Sağ ayak, yeşil git pedalından 
KAPALI'dır.

3. ec-H2O modelleri - ec-H2O sistemi başlangıçta 
otomatik olarak açılacaktır. ec-H2O göstergesi, 
sistemin etkinleştirildiğini gösteren kontrol 
panelinde görünecektir.
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DİKKAT: Solüsyon deposundaki temizleme 
deterjanı ile konvansiyonel ovma yaparken, 
ec-H2O anahtarına basarak ec-H2O sistemini 
kapattığınızdan emin olun. Eğer temizleme deterjanı 
kazara ec-H2O sistemi döndürülürse sistem hatası 
oluşur. Hatayı gidermek için solüsyon deposunu 
boşaltın, temiz su ekleyin ve ec-H2O sistemini 
çalıştırın. Eğer hata tekrarlanırsa hata giderilene 
kadar anahtarı çevirmeye devam edin. Daha fazla 
detay için bkz. SERVİS GÖSTERGE KODLARI.

Pro-Panel Pro-Membran

4. İleri / geri anahtarını, ilerlenmesi gereken yöne 
getirin.

NOT: İleri / geri anahtar ışıkları hızla yanıp 
sönüyorsa, sağ ayağın yeşil git pedalına 
basmadığından emin olun. Işıklar hızla yanıp 
sönüyorsa, makine ileri / geri anahtarından girişi 
kabul etmeyecektir.

NOT: Operatör varlığı pedalı her serbest 
bırakıldığında, yönü sıfırlamak için ileri / geri 
anahtarına basılmalıdır.

5. Ovma fonksiyonunu etkinleştirmek için Tek 
Adım düğmesine basın. Ovma kafası ve silecek, 
zemine doğru eğilecektir.

Pro-Panel Pro-Membran

6. Her iki ayağın topuğu operatör varlığı 
pedalındayken, fırçalamaya başlamak için sağ 
ayağı yeşil git pedalına yerleştirin.

7. Fırçalama hızını, hız kadranını istenen hıza 
çevirerek ayarlayın.

8. Fırçalamayı durdurmak için, makine hala hareket 
halindeyken, Tek Adım düğmesine basın. 
Silecek, kalan suyu toplamak için kısa süreliğine 
zemine indirilmiş şekilde kalır, ardından kaldırılır.

9. Makineyi durdurmak için, ayağınızı yeşil git 
pedalından kaldırın ve anahtarı çıkarın.
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ÇİFT FIRÇALAMA

Çift fırçalama, aşırı kirli bir alan üzerinde iki ya 
da daha fazla geçiş yapma sürecidir. İlk geçiş, 
solüsyonun yeri ıslatmasını sağlamak için silecekler 
yukarıdayken yapılır. Ağır kir içeren alanları 
temizlemek için çift fırçalama yöntemini kullanın.

ec-H2O FIRÇALAMA SİSTEMİ (isteğe bağlı) 
veya KONVANSİYONEL FIRÇALAMA yöntemleri 
kullanılarak, çift fırçalama gerçekleştirilebilir.

Çift fırça kaster topuzunu gevşetin, çift fırça kasteri 
indirin ve sileceği kaldırılmış konuma sabitlemek için 
topuzu sıkıştırın.

Pro-Membran kumandalarıyla donatılmış 
makineler: Tek Adım düğmesine basın ve daha 
sonra vakum fanı düğmesine basın. Vakum fanındaki 
ışık sönecek ve vakum fanı birkaç saniye sonra 
çalışmayı durduracaktır.

Pro-Panel ile donatılmış makineler: Tek Adım 
düğmesine basın ve daha sonra vakum fanı 
düğmesine basın. Vakum fanı düğmesinin üstündeki 
ışık söner ve vakum fanı çalışmayı durdurur.

Ağır kirli alanı fırçalayın. Temizlik solüsyonu zemin 
üzerinde 3-5 dakika boyunca bırakarak zeminin 
ıslanmasını sağlayın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken eğimli ve 
kaygan zeminlerde yavaş gidin.

Zemini ikinci kez fırçalamadan önce, çift fırça kaster 
topuzunu gevşetin, çift fırça kasteri yükseltin ve çift 
fırça  kasteri yükseltilmiş konumda sabitlemek için 
kaster topuzunu sıkıştırın. Vakum fanını açmak için, 
vakum fanı düğmesine basın. Düğmenin üstündeki 
ışık yanar. Daha sonra temizlik solüsyonunu toplamak 
için yeri ikinci kez fırçalayın.

UYARI: Yanıcı maddeler veya reaktif 
metaller patlamaya veya yangına neden 
olabilir. Kaldırmayın.

NOT: Gerekirse, ikinci kez zemini fırçalarken 
solüsyon akışını azaltın.

NOT: Çift fırçalama, temizleme solüsyonunun 
çatlakların altına sızacağı veya ürünlere zarar 
vereceği alanlar için önerilmez.
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ACİL KAPATMA DÜĞMESİ

Acil bir durumda, acil durdurma düğmesine basın. 
Bu kırmızı düğme, makineye giden tüm gücü keser. 
Gücü tekrar açmak için, düğmeyi saat yönünde 
çevirin ve anahtarı yeniden çalıştırın.

MAKİNEYİ ÇALIŞTIRIRKEN

UYARI: Yanıcı maddeler veya reaktif 
metaller patlamaya veya yangına neden 
olabilir. Kaldırmayın.

1. Her ovma yolunu diğerinin 2 inç/5 cm üzerinden 
geçirin.

2. Zemin cilalarına zarar vermeyi engellemek için 
makineyi hareket halinde tutun.

3. Silecekler iz bırakıyorlarsa, silecek bıçaklarını bir 
bezle silin.

4. Makineyi direklere ve duvarlara çarpmaktan 
kaçının.

5. Sileceğin hasar görmesini önlemek için, çalışma 
alanları arasında hareket ederken sileceğin 
makinenin altında kalmasını sağlayın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken, kapı 
geçitlerinde, alçak tavanlarda ve çıkıntılarda her 
zaman baş yüksekliğine dikkat edin. Özellikle 
silecek makinesi makinenin genişliğinin arkasına 
uzandığından çift diskli modelde kapılardan ve 
dar açıklıklardan yavaşça geçin.

6. Makineyi eğimlerde ve rampalarda 
döndürmekten kaçının.

7. Makineyi boşaltırken ve yeniden doldururken 
isteğe bağlı Zor Koşullu Ortam deposunu her 
zaman tamamen deterjanla doldurun.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi kullanırken, %9 
üzerindeki eğimlerde fırçalama yapmayın veya 
%9 üzerindeki eğimlerde hareket etmeyin.

8. Aşırı köpük oluşursa, kurtarma deposunun 
içerisine tavsiye edilen bir köpük kontrol 
solüsyonu dökün.

DİKKAT: Köpük oluşumu, şamandıra kapatma 
süzgecini etkinleştirmeyecek ve vakum motoru 
hasar görecektir.

9. Aşırı kir içeren alanlar için, çifte fırçalama 
yöntemini kullanın. İlk olarak alanı silecek 
kaldırılmış durumdayken ovun, solüsyonu 3-5 
dakika boyunca zemin üzerinde bırakın, sonra 
alanı silecek aşağıdayken ikinci kez ovun.

10. Makineyi başı boş bırakırken düz bir yüzeyde 
park edin, makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

11. Ortam sıcaklığının 110ºF/43ºC üzerinde ya da 
36ºF/2ºC altında donma seviyesinde olduğu 
alanlarda, makineyi çalıştırmayın.
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DEVRE KESİCİ PANELİ

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya 
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde durun, 
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

Makineyi akım aşırı yüklenmesine karşı korumak 
için, makine sıfırlanabilir şalterlerle donatılmıştır. Bir 
şalter atarsa akü kablosu bağlantısını sökün ve şalter 
soğuduktan sonra sıfırlama düğmesine basarak 
şalteri sıfırlayın. Akü kablosu bağlantısını tekrar 
kurun. Şalter sıfırlanmıyorsa veya atmaya devam 
ediyorsa, servis personeliyle iletişim kurun.

Devre kesici panele erişmek için, erişim kapısını 
açın.

CB1 4 A Kontak Anahtarı
CB2 10 A ec-H2O, otomatik aküye su 

ekleme
CB3 70 A İtici kontrolör

GÜVENLİK İÇİN: Makineye bakım yaparken, 
tüm onarımlar eğitimli personel tarafından 
yapılmalıdır.

SAAT ÖLÇER

Saat ölçer makinenin kaç saat çalıştırıldığını 
kaydeder. Belirli bakım prosedürlerini gerçekleştirmek 
ve servis tarihçesini kaydetmek için saat ölçeri 
kullanın.



39T350 9016455 (11-2017)

 ÇALIŞTIRMA  

DEPOLARIN BOŞALTILMASI

ALIM DEPOSUNUN BOŞALTILMASI

Her kullanımdan sonra kurtarma deposunu temizleyip 
boşaltın.

1. Makineyi boşaltım alanına taşıyın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya 
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde durun, 
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

2. Kurtarma deposu boşaltma hortumunu kancadan 
çıkarın, hortum başlığını boşaltma yerinin 
yakınında tutun, kapağı hortumdan çıkarın ve 
kurtarma deposunu boşaltın.

NOT: Makineyi boşaltmak için bir kova 
kullandığınızda, aynı kovayı solüsyon deposunu 
doldurmak için kullanmayın.

3. Şamandıra kapatma süzgecini çıkarıp temizleyin.

4. Kalıntı tepsisini çıkarıp boşaltın.

Kurtarma deposunu temiz suyla durulayın ve kir 
kalıntılarını temizleyin.

GÜVENLİK İÇİN: Makineye servis uygularken, 
püskürtmeyi veya hortumu çalıştırmayın. Elektrik 
arızası oluşabilir. Nemli bez kullanın.
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SOLÜSYON DEPOSUNUN BOŞALTILMASI

Solüsyon deposunu günlük olarak boşaltın.

1. Makineyi boşaltım alanına taşıyın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya 
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde durun, 
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

2. Solüsyon deposunda kalan suyu boşaltmak için, 
solüsyon deposu seviye hortumunu solüsyon 
deposundan çekin. 

3. Solüsyon deposunu temiz suyla durulayın. 
Depoyu durulama / boşaltma işleminden sonra, 
hortumu solüsyon deposuna sıkıca takın.

4. Solüsyon deposu fi ltresini her 50 saatlik 
kullanımdan sonra çıkarıp süzgeci temizleyin. 
Filtreyi çıkarmadan önce, solüsyon deposunu 
boşaltın.
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SERVİS GÖSTERGE KODLARI

Makine veya akü şarj cihazı bir hata tespit ettiğinde, 
servis göstergesi yanıp sönecektir. Aşağıda açıklanan 
şekilde sorunu tespit etmek için, bir hata kodu 
verilecektir.

Flashing service
indicator

Flashing LED
fault code

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

Fault codexxxxxx

Flashing service indicator
Press service indicator to
access fault code screen

Fault code screen

Yellow machine fault icon

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 0xFFF0 Acil kapatma düğmesi etkinleştirildi Acil kapatma düğmesini kapatıp makineyi 
yeniden başlatın. Arıza devam ederse 
servisle iletişim kurun.

● ● ● ☼ ● 0x0201 Aktüatör Açık Uyarısı Servisle irtibat kurun.

● ● ● ☼ ☼ 0x0101 Fırçalama Motoru Açık Uyarısı Servisle irtibat kurun.

● ● ☼ ● ● 0x0501 Vakum Motoru Açık Uyarısı Servisle irtibat kurun.

● ● ☼ ● ☼ 0x0601 Deterjan Pompası Açık Uyarısı Servisle irtibat kurun.

● ● ☼ ☼ ● 0x0910 Pervane Kesicisi Attı Hatası Akünün bağlantısını çıkarın ve şalteri 
sıfırlayın. Arıza devam ederse, servisle 
iletişim kurun.

● ● ☼ ☼ ☼ 0x0901 Pervane Motoru Açık Hatası Servisle irtibat kurun.

● ☼ ● ● ☼ 0x0301 Solüsyon Valfı Açık Uyarısı Servisle irtibat kurun.

● ☼ ● ☼ ☼ 0x0303 Solüsyon Valfi  Aşırı Akımı Servisle irtibat kurun.

● ☼ ☼ ☼ ● 0xFF20 Ovma Kontrolörü CAN İletişim Hatası Makineye güç çevrimi. Arıza devam ederse 
servisle iletişim kurun.0x0B04 Aküye Su Ekleme CAN Hatası

☼ ● ● ● ☼ 0x0900 Pervane I-Tahrik Genel Hata Makineye güç çevrimi. Arıza devam ederse 
servisle iletişim kurun.0x0903 Pervane İletişim Kaybı

0x0904 Pervane Güç Çevrimi Gerekli
0x0905 Pervane Akım Limiti Hatası
0x0920 - 
0x0943

Pervane Hataları

☼ ● ● ☼ ● 0x0906 Pervane Motoru Düşük Kısa Devre 
Hatası

Servisle irtibat kurun.

0x0907 Pervane Motoru Yüksek Kısa Devre 
Hatası
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LED Hata Kodu
☼ = Yanıp 
sönüyor

LCD Hata 
Kodu

Neden Çözüm

☼ ● ● ☼ ☼ 0x0103 Ovma Motoru Aşırı Akımı Servisle irtibat kurun.
0x0104 Fırça Motoru Aşırı Akım 1
0x0105 Fırça Motoru Aşırı Akım 2
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LED Hata Kodu
☼ = Yanıp 
sönüyor

LCD Hata 
Kodu

Neden Çözüm

☼ ● ☼ ● ☼ 0x0902 Yüksek Gaz Kelebeği Hatası Yeşil git pedalını serbest bırakın veya yeşil 
git pedalı engelini kaldırın. Makineye güç 
çevrimi. Arıza devam ederse servisle iletişim 
kurun.

☼ ● ☼ ☼ ● 0x0107 Fırça Motoru FET Hatası Servisle irtibat kurun.
0x0207 Aktüatör Motoru FET Hatası
0x0307 Valf FET Arızası
0x0507 Vakum Motoru FET Arızası
0x0607 Deterjan Pompası FET Hatası
0x0617 Aküye Su Ekleme Pompası FET Arızası

☼ ● ☼ ☼ ☼ 0x0503 Vakum Aşırı Akım Hatası Servisle irtibat kurun.
0x0504 Vakum Aşırı Akım 1 Hatası
0x0505 Vakum Aşırı Akım 2 Hatası

☼ ☼ ● ● ● 0x0506 Vakum Kısa Devre Yük Hatası Servisle irtibat kurun.

☼ ☼ ● ● ☼ 0x0603 Deterjan Pompası Aşırı Akım Hatası Servisle irtibat kurun.
0x0604 Deterjan Pompası Aşırı Akım 2 Hatası
0x0605 Deterjan Pompası Aşırı Akım 1 Hatası

☼ ☼ ● ☼ ● 0x0606 Deterjan Pompası Kısa Devre Yük 
Hatası

Servisle irtibat kurun.

☼ ☼ ● ☼ ☼ 0x0926 Pervane Aşırı Sıcaklık Uyarısı Pervane motorunun soğumasına izin verin. 
Makineye güç çevrimi. Arıza devam ederse 
servisle iletişim kurun.

☼ ☼ ☼ ● ☼ 0x0106 Fırça Motoru Kısa Devre Arıza Servisle irtibat kurun.

☼ ☼ ☼ ☼ ● 0x0102 Voltaj / Güç Kaybı Servisle irtibat kurun.

NOT: Diğer tüm hata kodları için yetkili Tennant 
Servis temsilcisiyle irtibat kurun.

YERLEŞİK AKÜ ŞARJ CİHAZI SERVİS 
GÖSTERGESİ KODLARI

LED Hata Kodu
☼ = Yanıp 
sönüyor

LCD Hata 
Kodu

Neden Çözüm

☼ ☼ ☼ ● ● 0xF100 Şarj cihazı hata koşulu. Servisle irtibat kurun.
0xF104 Aküler doğru şarj edilemiyor Servisle irtibat kurun.

● ☼ ☼ ● ● 0xF101 Şarj cihazı, akü grubuna bağlı değil. Kablo bağlantılarını kontrol edin. Arıza kodu 
devam ederse, servisle iletişim kurun.

● ☼ ● ● ● 0xF102 Şarj cihazı aşırı ısınmış. Şarj cihazının soğumasını bekleyin. İyi 
havalandırılan bir alana taşıyın. Arıza devam 
ederse servisle iletişim kurun.

● ☼ ☼ ☼ ● 0xF103 Şarj cihazı iletişim hatası. Makineye güç çevrimi. Arıza kodu devam 
ederse, servisle iletişim kurun.



44 T350 9016455 (11-2017)

ÇALIŞTIRMA

ec-H2O SİSTEM SERVİS GÖSTERGE KODLARI 
(İSTEĞE BAĞLI)

Flashing LED
fault code

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

Fault code

Flashing service indicator
Press icon to access
fault code screen

Fault code screen

Red or Yellow machine
fault icon

Solid or blinking Red
ec-H2O indicator

Flashing
service indicators

0x0700 ec-H2O Elektrik Hatası Servisle irtibat kurun.
0x0712
0x0716
0x0720
0x0727
0x072A

0x0741
0x0746
0x0747
0x0702 ec-H2O Su ve Tesisat Hatası Servisle irtibat kurun.
0x0708
0x0721
0x0723
0x0726
0x0728
0x0781 Deterjan Deposu Boş Deterjan deposunu doldurun.

ec-H2O göstergesi, 
mavi/kırmızı yanıp 
sönüyor

0x0707 Su şartlandırma kartuşunun son 
kullanma tarihi geçti

Su şartlandırma kartuşunu değiştirin.

*Solüsyon deposuna temizleme deterjanı eklenip 
eklenmediğini doğrulayın. ec-H2O sistemi temizleme 
deterjanıyla çalıştırılıyorsa, solüsyon deposunu 
boşaltın, temiz su ekleyin ve hata kodu gidene kadar 
ec-H2O sistemini çalıştırın.



45T350 9016455 (11-2017)

 BAKIM  

BAKIM

BAKIM ÇİZELGESİ
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Aşağıdaki tablo, her bir prosedür için Sorumlu Kişiyi 
belirtmektedir.

O = Operatör.
T = Eğitimli Personel.

Aralık Sorumlu 
Kişi

Anahtar Açıklama Prosedür Yağlayıcı/Sıvı

Günlük O 1 Keçe(ler) Kontrol edin, ters çevirin veya 
değiştirin

O 1 Fırça(lar) Kontrol edin, temizleyin
O 6 Silecek Temizleyin, hasar ve aşınmayı 

kontrol edin
O 8 Fırça kafası eteği Hasar ve aşınmayı kontrol 

edin
O 2 Alım deposu Şamandıra kapama süzgeci 

ve birikinti tepsisini boşaltın, 
durulayın, temizleyin

O 3 Solüsyon deposu Boşaltın, durulayın
O 4 Zor koşullu ortam deposu 

(isteğe bağlı)
Kontrol edin, yeniden 
doldurun

CAD

O 5 Otomatik aküye su ekleme 
deposu (isteğe bağlı)

Kontrol edin, yeniden 
doldurun

DW

O 7 Aküler Gerekliyse şarj edin
Haftalık O 7 Akü hücreleri Elektrolit seviyesini kontrol 

edin
DW

O 7 Akü bölmesi Sıvıyı kontrol edin
O 6 Silecek tertibatı sızdırma 

tuzağı haznesi (çift diskli 
model)

Kontrol. Temizleyin

50 Saat O 2 Alım deposu kapağı contası Aşınma için kontrol edin
O 9 Solüsyon deposu fi ltresi Çıkarın ve temizleyin

100 Saat O 7 Aküye su ekleme sistemi 
(isteğe bağlı)

Hortumlarda hasar ve 
aşınmayı kontrol edin

200 Saat O 7 Aküler, bağlantı uçları ve 
kablolar

Kontrol edip temizleyin

T 13 Direksiyon zinciri Yağlayın, gerginliği, hasar ve 
aşınmayı kontrol edin

GL

T 14 Direksiyon kablosu Gerginliği kontrol edin. Hasar 
ve aşınmayı kontrol edin

750 Saat T 10 Vakum motoru Karbon fırçaları değiştirin

1250 Saat T 11 Tahrik motoru Karbon fırçaları değiştirin

T 12 Fırça motor(ları) Karbon fırçaları değiştirin

YAĞLAYICI/SIVI

DW Saf su
CAD Ticari onaylı deterjan
GL SAE 90 ağırlık dişlisi yağı
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 MAKİNENİN BAKIMI

Makineyi iyi çalışır durumda tutmak için sadece 
aşağıdaki bakım prosedürlerini gerçekleştirin.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya 
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde durun, 
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

GÜVENLİK İÇİN: Makinede bakım yaparken, 
gerektiği gibi kişisel koruyucu ekipmanları 
kullanın. Tüm onarımlar, eğitimli personel 
tarafından yapılmalıdır.

SARI TEMAS NOKTALARI

Bu makine, basit servis öğeleri için bulunması 
kolay sarı temas noktalarına sahiptir. Bu bakım 
uygulamalarını gerçekleştirmek için alete gerek 
yoktur.

GÜNLÜK KULLANIMDAN SONRA

1. Yıpranan keçeyi alt üst edin veya değiştirin.  
FIRÇA VE KEÇE DEĞİŞTİRME bölümüne 
bakınız.

2. Artık etkili biçimde temizlemediğinde, fırçaları 
değiştirin. FIRÇA VE KEÇE DEĞİŞTİRME 
bölümüne bakınız.

3. Silecek bıçaklarını temizleyin. Bıçaklarda 
yıpranma ve hasar olup olmadığını kontrol edin. 
Aşınmışsa, bıçakların yönünü değiştirin. Bkz 
SİLECEK BIÇAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ.

4. Ovma kafası eteğini temizleyin. Aşınma ve hasarı 
kontrol edin. Aşınmışsa veya hasar görmüşse 
değiştirin.

5. Kurtarma deposunu boşaltıp temizleyin. Bkz 
DEPOLARIN BOŞALTILMASI
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GÜVENLİK İÇİN: Makineye servis uygularken, 
püskürtmeyi veya hortumu çalıştırmayın. Elektrik 
arızası oluşabilir. Nemli bez kullanın.

6. Kalıntı tepsisini çıkarıp boşaltın.

7. Şamandıra kapatma süzgecini çıkarıp temizleyin.

8. Solüsyon deposunu boşaltın ve durulayın.

9. Zor koşullu ortam seçeneği - Zor koşullu ortam 
deposunu önerilen tam konsantre temizlik 
deterjanıyla yeniden doldurun. Kapağı değiştirin.

10. Otomatik aküye su ekleme seçeneği - Depoyu 
saf su ile tekrar doldurun. Kapağı değiştirin.

NOT: Otomatik akülü su deposunu doldururken 
akü bölmesinde sıvı olup olmadığını kontrol edin. 
Akü bölmesindeki tüm sıvıları boşaltın. Bkz. AKÜ 
BÖLMESİ BOŞALTMA VALFI.
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11. Aküleri şarj edin. Bkz AKÜLER.

DİKKAT: Şarj aleti takılıyken akü kablosu 
bağlantısını kesmeyin, devre kartına zarar 
verebilir.

12. Makinenin dış yüzeyini çok amaçlı bir temizleyici 
ve nemli bir bezle temizleyin.

HAFTALIK KULLANIMDAN SONRA

1. Tüm akülerdeki elektrolit seviyesini kontrol edin. 
Bkz AKÜLER.

NOT: Makinede otomatik ya da manuel aküye su 
ekleme sistemi varsa, bkz. AKÜLER.

2. Akü bölmesinde sıvı olup olmadığını kontrol edin. 
Bkz AKÜ BÖLMESİ BOŞALTMA VALFI.

3. 24 inç makineler (600 mm) sadece fırçalama 
başlığı: Silecek aksamından damlama 
tutamağını çıkarın ve depoyu temizleyin.
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HER 50 SAATLİK KULLANIMDAN SONRA

1. Kurtarma deposu kapağındaki contayı kontrol 
edip temizleyin. Hasarlıysa, contayı değiştirin.

.

2. Solüsyon deposunu boşaltın. Solüsyon deposu 
fi ltresini çıkarıp süzgeci temizleyin. Filtreyi 
çıkarmak için, fi ltre kasesini saat yönünün tersine 
çevirin.

HER 100 SAATLİK KULLANIMDAN SONRA

Makinede isteğe bağlı aküye su ekleme sistemi 
donanımı varsa, su ekleme hortumlarını ve 
bağlantıları hasar ve aşınma için kontrol edin. 
Hasarlıysa, sistemi değiştirin.

GÜVENLİK İÇİN: Akülerde bakım yaparken, 
gerektiği gibi kişisel koruyucu ekipmanları 
kullanın. Akü asidine temas etmekten kaçının.

HER 200 SAATLİK KULLANIMDAN SONRA

1. Gevşek akü bağlantısı olup olmadığını kontrol 
edin ve kutup başları ve kablo kelepçeleri 
dahil olmak üzere akü yüzeyini temizleyin. Bkz 
AKÜLER.

2. Direksiyon zincirini, hasar veya aşınma açısından 
kontrol edin ve yağlayın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineye bakım yaparken, 
tüm onarımlar eğitimli personel tarafından 
yapılmalıdır.

3. Direksiyon kablosunu hasar veya aşınma 
açısından kontrol edin. Direksiyon kablosu 
gerilimini kontrol etmek için, gerilim ölçer kullanın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineye bakım yaparken, 
tüm onarımlar eğitimli personel tarafından 
yapılmalıdır.

ELEKTRİK MOTORLARI

Motor karbon fırçalarını, belirtildiği gibi değiştirin. 
Karbon fırçanın değiştirilmesi için, eğitimli personelle 
iletişim kurun.

Karbon Fırçanın Değiştirilmesi Saat
Vakum motoru 750
Tahrik motoru 1250
Fırça motor(ları) 1250
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  AKÜLER

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya 
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde durun, 
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

Akülerin ömrü, uygun bakıma bağlıdır. Akülerin 
ömrünü mümkün olduğunca uzatmak için:

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

• Aküleri, şarjı kısmen bitmiş vaziyette uzun süre 
bırakmayın.

• Gaz birikimini önlemek için, aküleri, iyi 
havalandırılan yerlerde şarj edin.

• Makineyi tekrar kullanmadan önce, şarj cihazının 
aküleri tamamen şarj etmesini sağlayın.

• Sulu (ıslak) akülerin elektrolit düzeylerini her 
hafta kontrol ederek doğru düzeyde olmalarını 
sağlayın.

Makinenizde Tennant tarafından tedarik edilen sulu 
(ıslak) kurşun-asit veya bakıma ihtiyaç duymayan 
(Sızdırmaz AGM) akü donanımı bulunmaktadır.

GÜVENLİK İÇİN: Makinede bakım yaparken, tüm 
metal nesneleri akülerden uzak tutun. Akü asidine 
temas etmekten kaçının.

BAKIMA İHTİYAÇ DUYMAYAN AKÜLER

Bakıma ihtiyaç duymayan (Sızdırmaz AGM) akülerin 
ıslatılması gerekli değildir. Temizleme ve diğer rutin 
bakımların yine yapılması gereklidir.

SULU (ISLAK) KURŞUN-ASİT AKÜLER

Sulu (ıslak) kurşun-asit aküler, aşağıda açıklandığı 
gibi rutin su ekleme gerektirir. Akü elektrolit seviyesini 
haftalık olarak kontrol edin.

NOT: Makinede otomatik ya da manuel aküye su 
ekleme sistemi varsa, AKÜYE SU EKLEME SİSTEMİ 
talimatlarına ilerleyin.

Elektrolit seviyesi, gösterildiği gibi şarj edilmeden 
önce akü levhalarının biraz üzerinde olmalıdır. 
Düşükse, saf su ilave edin. AŞIRI DOLDURMAYIN. 
Şarj sırasında, elektrolit genişleyerek taşabilir. 
Şarjdan sonra izleme borularının altına 3 mm'ye 
(0,12 inç) kadar saf su eklenebilir.

Before Charging After Charging

BAĞLANTILARIN KONTROL EDİLMESİ / 
TEMİZLENMESİ

Her 200 saatlik kullanımdan sonra, gevşek akü 
bağlantısı olup olmadığını kontrol edin ve kutup 
başları ve kablo kelepçeleri dahil olmak üzere akü 
yüzeyini temizleyin. Yoğun soda ve su karışımıyla 
ovma fırçası kullanın. Aküleri temizlerken akü 
kapaklarını çıkarmayın.
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AKÜNÜN ŞARJ EDİLMESİ

Bu kılavuzdaki şarj talimatları, makineniz ile birlikte 
tedarik edilen akü şarj cihazı için geçerlidir. Tennant 
tarafından tedarik edilmemiş ve onaylanmamış diğer 
şarj cihazlarının kullanılmasına izin verilmemektedir.

Makinenizde harici şarj cihazı donanımı bulunuyorsa, 
çalıştırma talimatları için şarj cihazı üreticisinin 
kılavuzuna bakın. Makine şarj cihazı ile birlikte 
tedarik edilmemişse, akü şarj cihazı tavsiyeleri için 
distribütör veya Tennant ile iletişim kurun.

GÜVENLİK İÇİN: Uyumsuz akü şarj cihazlarını 
kullanmayın, akü paketlerine zarar verebilir ve bir 
yangın olasılığına neden olabilir.

ÖNEMLİ NOT: Akü şarj cihazı, makinenizle birlikte 
tedarik edilen aküyü şarj etmek içindir. Farklı bir akü 
türüne veya kapasitesine geçmeyi tercih ederseniz 
(yani sulu (ıslak) kurşun asit, bakım gerektirmeyen, 
sızdırmaz AGM aküler, vs.) şarj cihazının şarj profi li, 
akü hasarını önlemek için değiştirilmelidir. Bkz AKÜ 
ŞARJ CİHAZI AYARLARI.

1. Makineyi iyi havalandırılan bir alana taşıyın.

UYARI: Aküler hidrojen gazı yayar. 
Patlama olabilir veya yangın çıkabilir. 
Şarj ederken kıvılcımlardan veya açık 
alevlerden uzak tutun.

2. Makineyi düz, kuru bir zemine park edin, 
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

GÜVENLİK İÇİN: Akülere bakım yaparken, düz 
bir yüzeyde durun, makineyi kapatın ve anahtarı 
çıkarın.

3. Makinede sulu (ıslak) kurşun asit akü donanımı 
varsa, şarj etmeden önce akü elektrolit seviyesini 
haftalık olarak kontrol edin. Otomatik aküye 
su ekleme sistemi bulunan modeller için 
otomatik akülü su deposunun dolum gerektirip 
gerektirmediğini kontrol edin. Düşükse, saf su 
ilave edin.

4. Dahili şarj cihazıyla donatılmış modeller için, şarj 
cihazının güç kablosunu saklama kancalarından 
çıkarın ve güç kablosunu uygun biçimde 
topraklanmış bir duvar prizine takın.

GÜVENLİK İÇİN: Aküleri şarj ederken sıcaklık 
80ºF / 27ºC'nin üstünde ise, kurtarma deposunu 
açın.

Harici şarj cihazıyla donatılmış modeller için, ilk 
önce şarj cihazının DC kablosunu makinenin akü 
şarj yuvasına takın, daha sonra AC güç kaynağı 
kablosunu uygun biçimde topraklanmış bir duvar 
prizine takın. Çalıştırma talimatları için harici 
akü şarj cihazı üreticisinin kılavuzuna bakın. 
Harici bir şarj cihazı ile şarj ederken, şarj cihazı 
kablolarındaki kurtarma deposunu kapatmayın.

GÜVENLİK İÇİN: Şarj cihazı çalışırken, harici şarj 
cihazının DC kablosunu makinenin yuvasından 
çıkartmayın. Kıvılcıma neden olabilir. Şarj 
sırasında şarj cihazının çıkartılması gerekirse, 
önce AC elektrik kablosunu çıkarın.

5. Şarj cihazı otomatik olarak şarj etmeye 
başlayacak ve tamamen şarj edildiğinde 
kapanacaktır. Maksimum şarj süresi, akü türüne 
bağlı olarak 6-12 saat sürebilir.

Dahili akü şarj cihazı: Akü şarj göstergesi 
ışıkları, şarj döngüsü süresince ileri ve geri 
dalgalanacaktır. Beş ışık tekrar eden şekilde 
iki defa yanıp söndüğünde, şarj işlemi 
tamamlanmıştır.

Pro-panelPro-membrane

DİKKAT: Şarj aleti takılıyken akü kablosu 
bağlantısını kesmeyin, devre kartına zarar 
verebilir.
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6. Aküleri şarj ettikten sonra, güç kaynağı kablosunu 

prizden çıkarın ve kabloyu kablo kancalarının 
etrafında sarın.

Harici şarj cihazı donanımına sahip modeller için, 
makineden şarj cihazını çıkartmadan önce her 
zaman AC güç kaynağı bağlantısını kesin.

AKÜ ŞARJ CİHAZI AYARLARI

Akü şarj cihazı, makinenizle birlikte tedarik edilen 
aküyü şarj etmek içindir. Farklı bir akü türüne veya 
kapasitesine geçmeyi tercih ederseniz, şarj cihazının 
şarj profi li, akü hasarını önlemek için değiştirilmelidir.

Makinenin akü şarj göstergesi de (BDI), akünün zarar 
görmesini ve/veya kısa çalışma süresini önlemek için 
akü tipine uyacak şekilde yeniden programlanmalıdır.

NOT: Aküsüz olarak gönderilen makineler için akü 
şarj göstergesi ve dahili akü şarj cihazı varsayılan 
olarak JEL aküler şeklinde ayarlanır. Farklı bir akü 
tipi kullanmayı seçerseniz ayarlar aşağıda gösterildiği 
gibi değiştirilmelidir.

NOT: Aküsüz gönderilen ve Harici Şarj Cihazı ile 
tedarik edilen modeller için, harici akü şarj cihazı, 
fabrikada ıslak kurşun-asit bataryalar için ayarlanır. 
Makinenin akü şarj göstergesi, varsayılan olarak 
JEL aküler için ayarlanır. Akü boşalma göstergesi, 
şarj cihazı ayarlarıyla eşleşecek şekilde yeniden 
programlanmalıdır (Bkz. HARİCİ AKÜ ŞARJ CİHAZI).

İRİS MODELLERİ: Akü şarj verilerini IRIS aracılığıyla 
rapor edebilme özelliği bulunan modeller için, 
Tennant, aynı akü tipini kullanmanızı önerir. Farklı bir 
amfi  saat veya akü türü isteniyorsa, Tennant Servis 
Departmanı ile iletişime geçin.

HARİCİ AKÜ ŞARJ CİHAZI:

1. Harici şarj cihazı ayarlarını değiştirmek için, harici 
şarj cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

2. Makinenin akü boşalma göstergesini (BDI) 
yeniden programlamak için:

Pro-Membrane Model - Servis uygulaması yazılımı 
gereklidir, servis ile iletişime geçin.

Pro-Panel Model - Pro-Panel model için bkz. 
UZMAN bölümünde DAHİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI 
AYARLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ.

DAHİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI:

Pro-Membran Modeli - Dahili akü şarj cihazı 
ayarlarını değiştirmek için servis uygulama yazılımı 
gereklidir, servisle iletişime geçin. Alternatif olarak 
şarj cihazı profi li manuel olarak değiştirilebilir. Pro-
Membrane model için bkz. YERLEŞİK AKÜ ŞARJ 
CİHAZI AYARLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ. Akü şarj 
cihazı profi li değiştirildiği zaman, akü tipine uymak 
için, akü boşalma göstergesi otomatik olarak yeniden 
programlanacaktır.

Ön Panel Modeli - Dahili şarj cihazı ayarlarını 
değiştirmek üzere, Pro Panel modelleri için 
SUPERVISOR bölümündeki YERLEŞİK AKÜ ŞARJ 
CİHAZININ AYARLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ 
bölümüne bakın. Akü boşalma göstergesi, akü 
seçimine uyum sağlamak için otomatik olarak 
yeniden programlanacaktır.

DAHİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI AYARLARININ 
DEĞİŞTİRİLMESİ (Pro-Membran modeli)
Farklı bir akü tipi için dahı̇lı̇ akü şarj ayarlarını manuel 
olarak değiştirmek amacıyla, aşağıda belirtilen 
talimatları dikkatli bir şekilde izleyin:

NOT: Manuel yöntem, yalnızca Servis tarafından 
uygulanan Servis Uygulama Yazılımının kullanımı ile 
ayar değiştirilemiyorsa bir alternatiftir.

1. Akü kablosunun makine bağlantısını çıkarın.

GÜVENLİK İÇİN: Makinede bakım yaparken, düz 
bir yüzeyde durun, makineyi kapatın ve anahtarı 
çıkartın.

2. Dahili akü şarj cihazına erişmek için, erişim 
panelini açın.

3. Kadran ayarlarına erişmek için, dikkatlice şarj 
cihazı ekran etiketini soyun.
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4. Küçük standart bir tornavida kullanarak, 

aşağıdaki tabloya göre kadranı uygun akü tipine 
çevirin.

Kadran 
Konumu

AH Aralıklarıyla Akü Açıklama 
Ayarları

0 CAN-BUS ayarı*
1 Islak, Trojan 180-260 AH
2 Islak, Trojan 270-360 AH
3 Islak, Enersys/Tab 200-350 AH
4 AGM, Tianneng 180-260 AH
5 AGM, Discover 200-350 AH
6 Jel, Sonnenschein 80-150 AH

* CAN-BUS ayarı, kadran konumu "0", makine ile 
temin edilen akü tipine uyması için programlanan 
yazılım ayarıdır. Kadran manuel olarak farklı bir 
ayara değiştirildiği zaman tekrar "0"a getirilmemelidir, 
aksi takdirde akü zarar görebilir. Servis Uygulama 
Yazılımı, kadranı tekrar "0"a getirmek için gereklidir. 
Servisle irtibat kurun.

5. Ekran etiketini yeniden uygulayın.

6. BDI'yi yeni akü tipine ayarlamak için dahili şarj 
cihazı kablosunu elektrik prizine takın. Makinenin 
yazılımı, BDI'yi otomatik olarak yeni batarya 
tipine göre yeniden programlayacaktır.
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MANUEL EL POMPASI AKÜ SULAMA SİSTEMİ 
(TAB AKÜ SEÇENEĞİ)

Aşağıdaki talimatlar manuel el pompası akü sulama 
sistemi seçeneği ile donatılmış modeller içindir.

Bu isteğe bağlı manuel akü sulama sistemi, 
akülerinizde doğru elektrolit seviyelerini sağlamak 
için güvenli ve kolay bir yol sağlar. Sadece Islak BFS 
TAB aküler için tasarlanmıştır.

GÜVENLİK İÇİN: Makinede bakım yaparken, 
gerektiği gibi kişisel koruyucu ekipmanları 
kullanın. Akü asidine temas etmekten kaçının.

Akü sulama sistemini kullanmadan önce, hortumları 
ve bağlantıları aşınma veya hasar için kontrol edin.

1. Akü sulama sistemini kullanmadan önce aküleri 
tamamen şarj edin. Şarj etmeden önce akülere 
su eklemeyin, elektrolit seviyesi şarj sırasında 
artabilir ve elektrolit taşabilir.

2. Aküleri şarj ettikten sonra, akü kapakları üzerinde 
yer alan akü elektrolit seviyesi göstergelerini 
kontroledin (Şekil 79). Beyaz gösterge düşük 
konumdaysa, aşağıdaki talimatlarda açıklandığı 
gibi distile su ekleyin. Beyaz gösterge dolu 
konumdaysa (şeffaf pencerede), elektrolit doğru 
seviyededir ve su eklenmesi gerekmez.

Düşük

Dolu

3. Akü bölmesi içerisindeki akü doldurma hortum 
bağlantısını bulun. El pompası hortumunu akü 
sulama sistemine bağlayın.

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

5. El pompası hortumundaki hazneyi sıkı olana 
kadar sıkın. Beyaz seviye göstergesi dolu 
konuma yükselecektir.

6. Su ekledikten sonra, el pompası hortumunu 
ileride kullanmak için makinenin akü bölmesinde 
saklayın.
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AKILLI-DOLUM OTOMATİK AKÜYE SU EKLEME 
(İSTEĞE BAĞLI)

GÜVENLİK İÇİN: Makinede bakım yaparken, 
gerektiği gibi kişisel koruyucu ekipmanları 
kullanın. Akü asidine temas etmekten kaçının.

Otomatik aküye su ekleme sistemi, makine sınırlı 
sayıda şarj çevrimine ulaştıktan sonra aküleri 
otomatik olarak tekrar doldurmak için tasarlanmıştır. 
Akü kapaklarını çıkarmayın ve akülere manuel olarak 
su ekleyin.

Otomatik akülü sulama sistemini sızıntı, gevşek 
hortum bağlantıları ve hasar ya da aşınma açısından 
kontrol edin. Hasarlıysa değiştirin.

Otomatik sulama deposu içerisindeki su seviyesini 
periyodik aralıklarla kontrol edin. Düşük olduğu 
zaman saf su ekleyin.

GÜVENLİK İÇİN: Makineye bakım yapılırken ve 
otomatik aküye su ekleme deposunu doldururken 
yalnızca saf su kullanın.

Depo boş olduğu zaman saf su eklenmesi için 
otomatik aküye su ekleme göstergesi kullanıcıya 
uyarı verecektir. Daha fazla bilgi için lütfen 
KONTROL PANELİNİN ÇALIŞTIRILMASI'na bakın.

AKÜ BÖLMESİ BOŞALTMA VANASI

Akü bölmesindeki sıvıyı boşaltmak için, akü bölmesi 
boşaltma vanasını kullanın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineye bakım yaparken, akü 
bölmesi sıvısını bertaraf ederken, her zaman 
tesisin güvenlik kurallarına uyun.

1. Makinenin ön ucunu akü bölmesinin güvenle 
boşaltılabileceği alanın üzerine yerleştirin, 
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya 
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde durun, 
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

2. Akü bölmesi boşaltma vanasını açın ve sıvının 
akü bölmesinden boşalmasına izin verin:

GÜVENLİK İÇİN: Makinede bakım yaparken, 
gerektiği gibi kişisel koruyucu ekipmanları 
kullanın. Akü asidine temas etmekten kaçının.

3. Akü bölmesindeki tüm sıvı boşaltılmışsa, akü 
bölmesi boşaltma vanasını kapatın.
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  FIRÇA VE KEÇE DEĞİŞİMİ

Artık etkili biçimde temizlemediğinde keçeleri 
değiştirin. Artık etkili biçimde temizlemediğinde 
fırçaları değiştirin.

Temizleme keçeleri kullanıma hazır hale getirilmeden 
önce keçe kasnaklarına yerleştirilmelidir. Temizleme 
keçesi, bir merkez diskle yerinde tutulur. Keçenin her 
iki tarafı da fırçalama için kullanılabilir. Diğer tarafı 
kullanmak için keçeyi ters çevirin.

Temizleme keçeleri sabun ve suyla kullanıldıktan 
hemen sonra temizlenmelidir. Keçeleri basınçlı 
temizleyiciyle yıkamayın. Keçeleri kuruması için asın 
veya yatay bir şekilde yayın.

NOT: Fırçaları ve keçeleri her zaman setler 
halinde değiştirin. Aksi takdirde bir fırça ya da keçe 
diğerlerinden daha etkin olacaktır.

PRO-PANEL MAKİNELERDE FIRÇANIN/
FIRÇALARIN VE KEÇENİN/KEÇELERİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ 

1. Her iki ayakla operatör platformunda durun (yeşil 
git pedalına basmayın), anahtarı AÇIK konuma 
getirin ve fırçayı/fırçaları keçeyi/keçeleri takmak 
için fırça başlığını doğru seviyeye yükseltmek 
üzere fırça değiştirme düğmesine basın.

NOT: Fırçalama başlığı tüm hareket aralığını 
geçene ve hareketini durdurana kadar, operatör 
platformunda ayakta durmaya devam edin. Operatör 
platformu bırakılırsa, işlem duraklatılacaktır. Operatör 
platformundan inin ve işleme devam etmek için fırça 
değiştir düğmesine tekrar basın. İşlemi durdurmak 
için anahtar düğmesini KAPALI konumuna getirin.

2. Fırçayı ayırmak için fırça değiştir düğmesine 
basın.

Fırça veya keçe kasnağının değiştirilmesini 
sağlamak için fırçalama başlığı yeniden 
konumlandırırken, fırça değiştirme düğmesi yeşil 
renkte yanacaktır.

3. Pro-Panel ekranında yeşil onay işareti ve iki 
turuncu ok görünene kadar  bekleyin. 

4. Operatör platformu pedalını serbest bırakın.
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5. Manyetik fırça göbeğine sahip makineler: 

Fırçalama başlığının altından fırça veya keçe 
kasnağını çıkarın.

UYARI: Manyetik Alan Tehlikesi. Manyetik 
keçe kasnağı/fırçası, kalp pili (pacemaker) 
veya tıbbi implantlar kullananlara zarar 
verebilir.

3 kulplu fırça göbeğine sahip makineler: Fırça 
veya keçe kasnağını çıkarmak için, diski tutun ve 
hızlı bir dönüş yapın.

6. Manyetik fırça göbeğine sahip makineler: Yeni 
fırça veya keçe kasnağını fırçalama başlığının 
altına doğru itin ve mıknatıs fırça veya keçeyi 
kasnak göbeğine sabitleyinceye kadar fırça veya 
keçe kasnağını kaldırın.

3 kulplu fırça göbeğine sahip makineler: Üç 
kulbu motor göbek deliklerine yerleştirin ve keçe 
kasnağını/fırçayı hızlıca saat yönünün tersine 
çevirerek göbeğe takın.

7. Fırça veya keçe kasnağının fırça göbeğine 
sağlam bir şekilde monte edildiğinden emin olun.

8. Fırça başlığı eteğinin fırça başlığına düzgün 
şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

9. Makine, çift fırça başlığı ile donatılmışsa, işlemi 
diğer fırça veya keçe kasnağı için tekrarlayın.
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PRO-MEMBRANE PANEL MAKİNELERDE 
FIRÇA(LAR) VE KEÇE(LERİN) DEĞİŞTİRİLMESİ 

1. Her iki ayakla operatör platformunda durun (yeşil 
git pedalına basmayın), anahtarı AÇIK konuma 
getirin ve fırçayı/fırçaları keçeyi/keçeleri takmak 
için fırça başlığını doğru seviyeye yükseltmek 
üzere fırça değiştirme düğmesine basın.

NOT: Fırça başlığı tüm hareket aralığını geçene 
kadar, operatör platformunda ayakta durmaya devam 
edin. Operatör platformu pedalı bırakılırsa, işlem 
duraklatılacaktır. Operatör platformundan inin ve 
işleme devam etmek için fırça değiştir düğmesine 
tekrar basın. İşlemi durdurmak için anahtar 
düğmesini KAPALI konumuna getirin.

2. Yeşil LED yanıp sönmeyi bıraktığında ve yeşil 
renkte yanmaya devam ettiğinde, operatör 
pedalını bırakın.

3. Manyetik fırça göbeğine sahip makineler: 
Fırçalama başlığının altından fırça veya keçe 
kasnağını çıkarın.

UYARI: Manyetik Alan Tehlikesi. Manyetik 
keçe kasnağı/fırçası, kalp pili (pacemaker) 
veya tıbbi implantlar kullananlara zarar 
verebilir.

3 kulplu fırça göbeğine sahip makineler: Fırça 
veya keçe kasnağını çıkarmak için, diski tutun ve 
hızlı bir dönüş yapın.

4. Manyetik fırça göbeğine sahip makineler: Yeni 
fırça veya keçe kasnağını fırçalama başlığının 
altına doğru itin ve mıknatıs fırça veya keçeyi 
kasnak göbeğine sabitleyinceye kadar fırça veya 
keçe kasnağını kaldırın.

3 kulplu fırça göbeğine sahip makineler: Üç 
kulbu motor göbek deliklerine yerleştirin ve keçe 
kasnağını/fırçayı hızlıca saat yönünün tersine 
çevirerek göbeğe takın.

5. Fırça veya keçe kasnağının fırça göbeğine 
sağlam bir şekilde monte edildiğinden emin olun.

6. Fırça başlığı eteğinin fırça başlığına düzgün 
şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

7. Makine, çift fırça başlığı ile donatılmışsa, işlemi 
diğer fırça veya keçe kasnağı için tekrarlayın.

8. Makinenin fırça değişim döngüsünü 
tamamlamasına izin vermek için, operatör 
platformu pedalından geriye çekilin.
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SİLECEK BIÇAĞININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Her bir silecek bıçağının, dört silme kenarı 
bulunmaktadır. Bıçaklar aşındığında, yalnızca 
bıçakları uç uca veya altı üste gelecek şekilde 
çevirerek yeni bir silme kenarı elde edebilirsiniz. Dört 
kenar da aşınmışsa, bıçağı değiştirin.

20 İNÇ MAKİNALARDA SİLECEKLERİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ. (500 MM) FIRÇA BAŞLIKLARI

1. Makineyi kapatın ve fırça başlığını indirin.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya 
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde durun, 
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

2. Silecek aksamını, makinenin sağ tarafına 
döndürün.

3. Vakum hortumunun arka silecek aksamı 
bağlantısını ayırın.

4. Silecek tutma kolunu sıkıştırın ve silecek 
aksamını makineden çıkarın.

5. Silecek aksamında kalan iki düğmeyi tamamıyla 
gevşetin. Bu, yaylı bıçak tutucuyu, silecek 
çerçevesinden ayıracaktır.

6. Yıpranmış bıçağı/bıçakları, bıçak tutucudan 
çıkarın.
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7. Arka bıçağı/bıçakları yeni bir silme kenarına 

döndürün ve bıçağı yeniden takın. Bıçak(lar)daki 
yuvaları tutucu girintileriyle hizaladığınızdan emin 
olun.

8. Silecek çerçevesini ve bıçak tutucuyu birlikte 
sıkın ve dört düğmeyi tekrar sıkın.

9. Silecek aksamı montaj kelepçesini silecek 
taşıyıcısının yakınına yerleştirin ve silecek 
taşıyıcı pinlerini sileceği montaj kelepçesine 
hizalayın.

10. Her iki silecek taşıyıcı pini kelepçeye 
sabitleninceye kadar silecek aksamını silecek 
taşıyıcıya kaydırın.

11. Her iki silecek tırnağının da fırça başlığı eteğinin 
üstüne yerleştirildiğinden emin olun.

12. Vakum hortumunu silecek aksamına bağlayın.

13. Silecek aksamını makinenin altına döndürün ve 
ortalayın.
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24 İNÇ MAKİNALARDA SİLECEKLERİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ. (600 MM) FIRÇA BAŞLIKLARI

1. Makineyi kapatın ve fırça başlığını indirin.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya 
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde durun, 
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

2. Silecek aksamını, makinenin sağ tarafına 
döndürün.

3. Vakum hortumunun arka silecek aksamı 
bağlantısını ayırın.

4. Silecek tutma kolunu sıkıştırın ve silecek 
aksamını makineden çıkarın.

5. Silecek tertibatında kalan iki düğmeyi tamamıyla 
gevşetin. Bu, yaylı bıçak tutucuyu, silecek 
çerçevesinden ayıracaktır.

6. Yıpranmış bıçağı/bıçakları, bıçak tutucudan 
çıkarın.

7. Arka bıçağı yeni bir silme kenarına döndürün ve 
bıçağı yeniden takın. Bıçaktaki yuvaları tutucu 
girintileriyle hizaladığınızdan emin olun.
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8. Fırça çerçevesini ve bıçak tutucuyu birlikte sıkın 

ve iki dış düğmeyi tekrar sıkın.

9. Silecek aksamı montaj kelepçesini silecek 
taşıyıcısının yakınına yerleştirin ve silecek 
taşıyıcı pinlerini sileceği montaj kelepçesine 
hizalayın.

10. Her iki silecek taşıyıcı pini kelepçeye 
sabitleninceye kadar silecek aksamını silecek 
taşıyıcıya kaydırın.

11. Vakum hortumunu silecek aksamına bağlayın.

12. Silecek aksamını makinenin altına döndürün ve 
ortalayın.
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ec-H2O SU ŞARTLANDIRMA KARTUŞU 
DEĞİŞİMİ

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya 
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde durun, 
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

Su şartlandırma kartuşu, kartuş etkinleştirildikten 
sonra maksimum su kullanımına veya son 
kullanım tarihine eriştiğinde hangisi önce olursa 
değiştirilmelidir. Kartuşun değiştirilmesi gerektiğinde, 
kontrol paneli bir kod işareti verecektir. Daha 
fazla bilgi için lütfen KONTROL PANELİNİN 
ÇALIŞTIRILMASI'na bakın.

Makine kullanımına bağlı olarak yeni bir kartuş, ağır 
kullanımlarda 12 ay - hafi f kullanımlarda 24 ay kadar 
ömre sahip olabilir.

DİKKAT: Su şartlandırma kartuşunun ilk kullanımı 
sırasında veya değiştirildikten sonra, ecH2O sistemi, 
otomatik olarak 75 dakikaya kadar seçilen solüsyon 
akış hızından farklı hızda çalışacaktır.

1. Makineyi düz bir yüzeye park edin ve anahtarı 
çıkarın.

2. ec-H2O su şartlandırma kartuşuna erişmek için, 
erişim kapısını açın.

3. Gri bilezikleri içeri bastırıp bağlantıları dışarı 
doğru çekerek, kartuşun üstünden iki hortum 
bağlantısını sökün. Çıkarmak için kartuşu 
kaldırın.

4. Yeni kartuş etiketindeki kurulum tarihini doldurun.
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5. Yeni kartuşu takın ve iki hortumu tekrar 

bağlayın. Hortum bağlantılarının kartuşa tam 
sokulduğundan emin olun.

İşlemi uygulamadan önce, tüm adımları dikkatli 
bir şekilde okuyup anlayın.

a. Anahtarı açın.
b. 
ec-H2O modülünde bulunan servis anahtarına 
basın ve 10 saniye basılı tutun. 
 Düğmeyi bıraktığınızda üç 
 solüsyon akış gösterge ışığı, 
(hafi fçe dalgalanarak) ileri ve geri hareket etmeye 
başlayacaktır.
c. 
Servis anahtarını bıraktıktan sonra 5 saniye 
içerisinde üç gösterge 
ışığı da ileri ve geri hareket ederken, hızlı bir 
şekilde 
 basın ve 
ec-H2O modülü üzerindeki  solüsyon akış 
düğmesini serbest bırakın. 
 Bunun ardından üç gösterge ışığı, 
zamanlayıcının 
sıfırlandığını göstermek için 
üç defa yanıp sönecektir. 
Işıklar üç defa yanıp sönmezse, işlemi 
tekrarlayın.

           MAKİNENİN KRİKO İLE KALDIRILMASI

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya 
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde durun, 
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

Servis için makineyi krikoyla kaldırırken belirlenmiş 
konumları kullanın. Makineyi krikoyla kaldırmadan 
önce, solüsyon ve alım depolarını boşaltın ve 
makineyi düz bir zemine yerleştirin.

GÜVENLİK İÇİN: Makineye bakım yaparken, 
makineyi yalnızca belirlenmiş yerlerde krikoyla 
kaldırın. Makineyi kriko ayaklarıyla destekleyin. 
Makinenin ağırlığını taşıyabilecek vinç veya kriko 
kullanın.

Arka kriko noktası.

Ön kriko noktaları.
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MAKİNENİN ÖNÜNÜ KRİKO İLE KALDIRMA

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya 
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde durun, 
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

1. Direksiyon simidini, ön direksiyon simidi düz 
olarak makinenin önüne gelecek şekilde 
konumlandırın.

2. Arka tekerleğe takoz yerleştirin.

3. Bir hidrolik krikoyu, makinenin ön tarafında 
bulunan merkez kriko noktasının altına yerleştirin.

4. Makineyi yerden yükseltmek için hidrolik krikoyu 
kullanın.

5. Diğer kriko noktasının altına bir kriko sehpası 
yerleştirin ve makineyi kriko sehpasına indirin, 
böylece hem kriko sehpası hem de hidrolik kriko 
makinenin ağırlığını destekleyecektir.

6. Bakım işlemini bitirdikten sonra, makineyi kriko 
sehpasından kaldırmak için hidrolik kriko kullanın, 
kriko sehpasını makineden çıkarın ve makineyi 
yere indirin.

MAKİNENİN ARKASI KRİKO İLE KALDIRMA

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi terk etmeden veya 
servis yapmadan önce, düz bir yüzeyde durun, 
makineyi kapatın ve anahtarı çıkarın.

1. Her iki ön tekerleğe de takoz yerleştirin.

2. Silecek aksamını, makinenin sağ tarafına 
döndürün.

3. Alt muhafazayı makineden çıkarın.

4. Bir hidrolik krikoyu bağlama / kriko noktası altına 
yerleştirin ve makine hortumla sıkıştırıldığında 
ezilmeyecek şekilde tüm hortumları / kabloları 
yerleştirin.

5. Makineyi yerden yükseltmek için hidrolik krikoyu 
kullanın.
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6. Ek destek sağlamak için makinenin arkasına bir 

ahşap takoz yerleştirin.

7. Bakım işlemini bitirdikten sonra, makineyi kriko 
sehpasından kaldırmak için hidrolik kriko kullanın, 
ahşap takozu makineden çıkarın ve makineyi 
yere indirin.

8. Alt muhafazayı makineye yeniden takın.

    MAKİNENİN İTİLMESİ, ÇEKİLMESİ VE 
TAŞINMASI

MAKİNENİN İTİLMESİ VE ÇEKİLMESİ

GÜVENLİK İÇİN: Makinenin bakımı yapılırken 
makineyi kontrol edecek bir operatör bulunmadan 
makineyi itmeyin veya çekmeyin.

Makine devre dışı kalırsa, önden ya da arkadan 
itilebilir, fakat yalnızca önden çekilir.

Makineyi çekmeden veya itmeden önce, frenin 
devre dışı bırakılmış olması gereklidir. Freni devre 
dışı bırakmak için, küçük bir tornavidanın ucunu 
elektronik fren kolu ile göbeğin arasına yerleştirin. 
Fren devre dışı bırakıldığında, makine serbest olarak 
hareket ettirilebilir.

Makineyi yalnızca çok kısa bir mesafe itin veya 
çekin ve 3,2 kp/h'yi (2 mph) aşmayın. Uzun bir 
mesafede ya da yüksek hızda itilmesi veya çekilmesi 
AMAÇLANMAMIŞTIR.

DİKKAT! Makineyi uzun bir mesafede itmeyin 
veya çekmeyin yoksa fan tahrik sistemi hasar 
görebilir.

Makineyi ittikten hemen sonra, elektronik fren kolu ve 
göbek arasındaki tornavidayı çıkarın. Fren devre dışı 
durumdayken, makineyi kesinlikle çalıştırmayın.

GÜVENLİK İÇİN: Fren devre dışı durumdayken, 
makineyi çalıştırmayın.

MAKİNENİN TAŞINMASI

Makineyi kamyon veya römork kullanarak taşırken, 
aşağıdaki yükleme ve bağlama prosedürünü dikkatle 
izleyin:

1. Depoları boşaltın, fırça başlığını kaldırın ve 
silecek tertibatını çıkarın.

2. Makineyi römork ya da kamyona dikkatli bir 
şekilde yükleyin.

GÜVENLİK İÇİN: Makineyi yüklerken/
indirirken, makinenin ve operatörün ağırlığını 
destekleyebilecek bir rampa kullanın. Eğim veya 
rampalarda döndürmeyin. Kaygan bir rampada 
sürmeyin.

GÜVENLİK İÇİN: Yüklerken / boşaltırken, 
makineyi %18 seviyesini aşan bir rampa eğimi 
üzerinde çalıştırmayın. %18 seviyesini aşan bir 
rampa eğimi varsa, bir vinç kullanın

3. Yüklendikten sonra, makinenin ön bölümünü 
kamyon veya römorkun önüne doğru yerleştirin. 
Fırça başlığını indirin ve makineyi kapatın.

4. Arka tekerleklerin arkasına takoz yerleştirin.

5. Bağlama kayışlarını kullanarak, makine şasisi 
üzerinde yer alan dört bağlama kelepçesini 
kullanarak makineyi sabitleyin. Römorkun veya 
kamyonun zeminine bağlama kelepçeleri takmak 
gerekebilir.

NOT: Makineyi açık bir kamyon ya da römork 
üzerinde taşırken alım deposu kapağını emniyete 
alın.

DİKKAT: Kontrol konsolu bölgesini veya 
aksesuar depolama raylarını bağlama yeri olarak 
kullanmayın, hasar meydana gelebilir.
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MAKİNENİN DEPOLANMASI

Makine uzun süre saklanacağında, aşağıdaki adımlar 
izlenmelidir.

1. Akülerin ömrünü uzatmak için, makineyi 
saklamadan önce aküleri şarj edin. Ayda bir kez 
aküleri yeniden şarj edin.

2. Saklamadan önce akülerin bağlantısını sökün.

3. Solüsyon deposu ve alım deposunu boşaltın ve 
durulayın.

4. Makineyi, silecek ve fırça kafası yukarı konumda 
olacak şekilde kuru bir alanda saklayın.

DİKKAT: Makineyi yağmur altında bırakmayın, 
kapalı alanda saklayın.

5. Hava sirkülasyonunu sağlamak için, kurtarma 
deposunun kapağını açın.

6. Makine, donma sıcaklıklarında saklanacaksa, 
DONDAN KORUMA bölümüne bakın.

NOT: Olası makine hasarını önlemek için makineyi 
kemirgen hayvanların ve böceklerin olmadığı bir 
ortamda saklayın.

DONDAN KORUMA

Makinenin donma sıcaklıklarında depolanması.

1. Solüsyon deposu ile alım deposunu tamamen 
boşaltın.

2. Makinenin altında bulunan solüsyon deposu 
fi ltresindeki suyu boşaltın. Filtreyi değiştirin.

3. Solüsyon deposuna 4 litre propilen glikol bazlı 
karavan (RV) antifrizi dökün.

İsteğe bağlı Zor Koşullu Ortam deterjanı depolu 
modellerde depoyu kaldırın ve deterjanı depodan 
boşaltın. Depoyu çevirin. Deterjan deposuna 1/4 
galon / 1 litre propilen glikol bazlı karavan (RV) 
antifrizi dökün.
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4. ec-H2O sistemi olmayan modeller - Makineyi 

açın ve solüsyon akış sistemini çalıştırın. Antifriz, 
yerde görünür hale geldiğinde makineyi kapatın.

ec-H2O sistemli ve Zor Koşullu Ortam modlu 
modeller  - Deterjan oranı kadranını en yüksek 
akış oranına ayarlayın. Makineyi çalıştırın ve 
solüsyon akış oranını yükseğe ayarlayın. ec-
H2O ovmayı çalıştırın ve antifrizi her iki sistemde 
de dönüşüme koymak için Zor Koşullu Ortam 
düğmesine basın. Antifriz, yerde görünür hale 
geldiğinde makineyi kapatın. Bu işlem iki dakika 
sürebilir.

ec-H2O sistemli modeller - Makineyi çalıştırın ve 
solüsyon akış oranını yüksek olarak ayarlayın ve 
antifrizi sistemde dönüşüme koymak için ec-H2O 
ovmayı çalıştırın. Antifriz, yerde görünür hale 
geldiğinde makineyi kapatın. Bu işlem iki dakika 
sürebilir.

5. İsteğe bağlı otomatik aküye su ekleme depolu 
modeller  -Depoyu makineden kaldırın ve suyu 
depodan boşaltın.

ÖNEMLİ: Otomatik aküye su ekleme deposuna 
antifriz EKLEMEYİN.

6. Makineyi donma sıcaklıklarında depoladıktan 
sonra kalan antifrizi solüsyon deposundan ve Zor 
Koşullu Ortam deterjan deposundan boşaltın. 
Solüsyon deposuna ve isteğe bağlı deterjan 
deposuna temiz su ekleyin ve sistemi boşaltmak 
için makineyi çalıştırın.

7. Varsa otomatik aküye su ekleme deposunu saf 
su ile tekrar doldurun.
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  MAKİNE SORUNLARININ GİDERİLMESİ

Sorun Neden Çözüm
Servis göstergesi 
simgesi yanıp sönüyor

Makine veya dahili akü şarj cihazı arızası 
tespit edildi

Bkz. SERVİS GÖSTERGE KODLARI

ec-H2O simgesi 
kırmızı ya da kırmızı 
yanıp sönüyor

ec-H2O sistem hatası tespit edildi Bkz. SERVİS GÖSTERGE KODLARI

ec-H2O simgesi 
kırmızı ve mavi yanıp 
sönüyor

ec-H2O kartuşu maksimum su 
kullanımına erişti veya ömrü sona erdi

Ec-H2O kartuşunu değiştirin

Makine çalışmıyor Acil kapatma düğmesi etkinleştirildi Sıfırlamak için düğmeyi çevirin
Makine hatası saptandı Bkz. SERVİS GÖSTERGE KODLARI
Aküler boşalmış Aküleri yeniden şarj edin
Akü kablolarını gevşetin Gevşek kabloları sıkın
Hatalı akü(ler) Aküyü (aküleri) değiştirin
Hatalı kontak anahtarı Servisle irtibat kurun
Hatalı yeşil git pedalı Servisle irtibat kurun
Devre kesici atmış Şalteri sıfırlayın
Hatalı kumanda panosu Servisle irtibat kurun

Dahili akü şarj cihazı 
çalışmayacaktır

Fiş, elektrik prizine takılmamış Fiş bağlantısını kontrol edin
Aküler aşırı boşalmış Aküleri değiştirin
Akü şarj cihazı arızası tespit edildi Bkz. SERVİS GÖSTERGE KODLARI
Arızalı şarj cihazı Şarj cihazını değiştirin
Hatalı elektrik kablosu Güç kaynağı kablosunu değiştirin

Makine ilerlemiyor İleri / geri ışığı hızla yanıp sönüyor Sağ ayağınızı yeşil git pedalından çekin
Pervane arızası algılandı Bkz. SERVİS GÖSTERGE KODLARI
Devre kesici atmış Şalteri sıfırlayın
Arızalı tahrik motoru veya kablolama Servisle irtibat kurun
Motordaki karbon fırçalar aşınmış Servisle irtibat kurun

Fırça motoru 
çalışmıyor

Fırça motoru arızası tespit edildi Bkz. SERVİS GÖSTERGE KODLARI
Arızalı keçe motoru veya kablolama Servisle irtibat kurun
Motordaki karbon fırçalar aşınmış Servisle irtibat kurun
Kırık veya gevşek kayış Servisle irtibat kurun

Vakum motoru 
çalışmıyor

Silecek tertibatı yerden yükseltilmiş Silecek tertibatını yere indirin
Vakum motoru arızası tespit edilmiş Bkz. SERVİS GÖSTERGE KODLARI
Hatalı vakum motoru veya kablosu Servisle irtibat kurun

Zayıf fırçalama 
performansı

Fırçaya/keçeye çöp takılmış Birikintiyi temizleyin
Fırça/keçe aşınmış Keçeyi/fırçayı değiştirin
Fırça basıncı hatalı Fırça basıncını ayarlayın
Fırça/keçe tipi hatalı Uygulama için doğru fırça/keçe kullanın
Düşük akü şarjı Aküleri yeniden şarj edin
Düzensiz fırça basıncı Ovma kafası/fırçası eşit değil. Servisle 

irtibat kurun
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Sorun Neden Çözüm
Çekme suyu - su 
toplama zayıf veya hiç 
yok

Alım deposu dolu veya aşırı köpük 
birikmiş

Alım deposunu boşaltın

Gevşek boşaltma hortumu kapağı Kapağı değiştirin
Aşınmış silecek bıçakları Silecek bıçaklarını döndürün veya 

değiştirin
Sızdırma tuzağı tıkanmış (Silecek 
tertibatı)

Kapağı çıkarıp temizleyin

Tıkalı silecek tertibatı Silecek tertibatını temizleyin
Vakum hortumu bağlantısı gevşek Vakum hortumu bağlantılarını sabitleyin
Tıkalı vakum hortumu Vakum hortumunu çalkalayın
Hasarlı vakum hortumu Vakum hortumunu değiştirin
Alım deposunda şamandıra kapatma 
süzgeci tıkanmış

Süzgeci temizleyin

Alım deposunun kapağı tamamen kapalı 
değil

Kapağı engelleyen bir şey olup 
olmadığını kontrol edin

Alım deposu kapağında hasarlı contalar 
mevcut

Contayı değiştirin

Solüsyon akışı az 
veya yok

Solüsyon deposu boş Solüsyon deposunu doldurun
Düşük solüsyon akış hızı belirlenmiş Solüsyon akışını artırın
Tıkalı solüsyon deposu fi ltresi Filtreyi temizleyin.
Solüsyon tedarik hattı tıkalı Solüsyon tedarik hattını durulayın
ec-H2O pompası asıl değil Makineyi yeniden çalıştırın ve akış 

oranını yüksek olarak ayarlayın
Zor koşullu ortam 
deposu, deterjan 
dağıtmıyor

Deterjan yok Depoyu doldurun
Şamandıra düğmesi arızalı Servisle irtibat kurun
Pompa hasarlı Servisle irtibat kurun
Pompa potansiyometresi hasarlı Servisle irtibat kurun
Kontrol paneli hasarlı Servisle irtibat kurun

Otomatik aküye su 
ekleme deposu su 
dağıtmıyor

Depo boş Depoyu doldurun
Pompa hasarlı Servisle irtibat kurun
Pompanın içine su akmıyor Servisle irtibat kurun
Hatalı kumanda panosu Servisle irtibat kurun

Kısa çalışma zamanı Düşük akü şarjı Aküyü şarj edin
Akü bakımı gerekli Bkz. AKÜLER
Kusurlu akü veya akü ömrü bitmiş Aküleri değiştirin
Akü boşalma göstergesi (BDI) hatalı 
programlanmış

Bkz. AKÜLERİN ŞARJ EDİLMESİ

Arızalı şarj cihazı Akü şarj cihazını değiştirin
Fırça basıncı çok ağır olarak ayarlanmış Fırça basıncını düşürün
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TEKNİK ÖZELLİKLER

GENEL MAKİNE BOYUTLARI/KAPASİTELER/PERFORMANS

MODEL 20 inç / 500 mm Tek Disk 24 inç / 600 mm Çift Disk
Uzunluk 55 inç / 1397 mm 55 inç / 1397 mm

Genişlik (Gövde) 26,5 inç / 673 mm 26,5 inç / 673 mm

Yükseklik 49 inç / 1245 mm 49 inç / 1245 mm

Ağırlık 490 lb / 222 kg 495 lb / 225 kg

Ağırlık (akü dahil) 725 lb / 329 kg 730 lb / 331 kg

Brüt Araç Ağırlığı 1100 lb / 500 kg 

Silecek genişliği 28,6 inç / 727 mm 30,7 inç/780 mm

Solüsyon deposunun kapasitesi 14,1 gal / 53 L

Kurtarma deposunun kapasitesi 18,4 gal / 70 L

Zor Koşullu Ortam deposu kapasitesi 0,66 gal/2,5 L

Otomatik akülü sulama deposu kapasitesi 0,48 gal / 1,8 L

Fırçalama yolu genişliği 20 inç / 508 mm 24 inç / 610 mm

Alçak basınç 62 lb / 28 kg
90 lb / 41 kg

64 lb/ 29 kg
91 lb / 41 kg

Fırçalama hızı 0,2 - 3,6 mph / 0,32 - 5,8 km/h

Taşıma hızı 0,2 - 3,6 mph / 0,32 - 5,8 km/h

Geri hızı 0 - 1,1 mph / 0 - 1,8 km/h

Verimlilik oranı - tahmini gerçek 24.588 ft2/hr / 2.287 m2/hr 30.052 ft2/hr / 2.795 m2/hr

ec-H2O verimlilik oranı - tahmini gerçek 25.284 ft2/hr / 2.351 m2/hr 30.903 ft2/hr / 2.874 m2/hr

Koridor dönüş genişliği 60 inç / 1524 mm

Fırçalama için rampa eğimi %9

Taşıma için rampa eğimi (GVWR) %9

Boş depoları yüklemek için rampa eğimi %18

Solüsyon akış hızı Düşük: 0,15 gpm / 0,57 L/min, Ort: 0,35 gpm / 1,32 L/min, 
Yüksek: 0,50 gpm / 1,89 L/min

ec-H2O solüsyon akış hızı Düşük: 0,12 gpm / 0,45 L/min, Ort: 0,25 gpm / 0,95 L/min, 
Yüksek: 0,35 gpm / 1,32 L/min

Fırça motor(ları) 24VDC, 0,87 Hp / 65 kW

Tahrik motoru 24 VDC, 0,64 Hp / 48 kW, 20A

Vakum motoru 24 VDC, 0,62 Hp / 46 kW, 19,1A

Su kaldırma 42 inç H2O / 1067 mm

Su kaldırma Quiet-Mode (Sessiz Modu) 30 inç H2O / 762 mm

ec-H2O solüsyon pompası 24 VDC, 2 A, 1,0 gpm/3,8 L/dk, min. açık akış

Zor Koşullu Ortam solüsyon pompası 24 VDC, 1,7 A, 2,0 oz/dk/59 ml/dk, min. açık akış

Otomatik akülü sulama pompası 13,5 VDC, 4 A, 0,9 gpm / 3,5 L/min, min. açık akış

Makine Voltajı 24 VDC

Akü kapasitesi 4-6V 210AH C/20 Wet, 4-6V 240AH C/20 Wet, 
4-6V 220AH C/20 AGM

Toplam güç tüketimi 1,1 kW

Akü Şarj Cihazı - yerleşik 115 - 240VAC, 50/60Hz, 24VDC, 25A

Akü Şarj Cihazı - akıllı harici 85 - 270VAC, 50/60Hz, 24VDC, 650W (27,1A)

Koruma derecesi IPX3

Ses basıncı seviyesi LpA* 63,7 dBA 64,5 dBA

Ses basıncı seviyesi LpA* - Sessiz Mod 59,7 dBA 61,3 dBA

Ses belirsizliği KpA* 3,0 dBA 3,0 dBA

Ses gücü seviyesi belirsizliği LpA - belirsizlik KpA* 82,5 dBA 84,0 dBA

Tutacakta makine titreşimi* <2,5 m/s2

Ortam çalışma sıcaklığı Min: 36° F / 2° C Maks: 110° F / 43° C
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  MAKİNE BOYUTLARI

500 mm / 20 inç. Tek Diskli Model

727 mm
(28.6 in)

673 mm
(26.5 in)

1397 mm
(55 in)

1,245 mm
(49 in)
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600 mm / 24 inç. Çift Diskli Model

780 mm
(30.7 in)

1397 mm
(55 in)

673 mm
(26.5 in)

1,245 mm
(49 in)
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UZMAN KONTROLLERİ

   DİKKAT: Bu talimatlar, yalnızca uzmanların kullanımı 
içindir. Gerekirse sayfaları kitapçıktan çıkarın.

Uzman kontrolleri özelliği, bir amirin, operatör 
kullanımı için makinenin fırçalama ayarlarını 
programlamasını sağlar. Kilitleme özelliği, 
operatörün Bölge Ayarlarını değiştirmesini veya 
kaydetmesini engelleyecektir.

Uzman kontrolleri özelliği, kullanıcı deneyimine 
bağlı olmaksızın istikrarlı, tekrarlanabilen temizlik 
sonuçları için makine değişkenliğini düşürecek ve 
kullanıcı eğitimi gereksinimlerini azaltacaktır.

PRO-MEMBRANE KONTROL PANELİ MODELİ

Makine, üç çalıştırma uzman kontrol moduna 
sahiptir:

Kilidi Açılmamış Mod 1: Operatör, ön ayarlı bölge 
kontrol düğmelerini yeniden yapılandırma yetkisi ile 
tüm ovma parametrelerinin tam kontrolüne sahiptir. 
Kilidi Açılmamış Mod 1, varsayılan fabrika ayarıdır.

Kilitleme Modu 2: Bölge kontrol düğmeleri ön 
ayarlıdır ve amir tarafından kilitlenir. Operatör, 
ön ayarlı bölge kontrol düğmelerini yeniden 
yapılandırabilir ama kaydedemez.

Kilitleme Modu 3: Bölge kontrol düğmeleri ön 
ayarlıdır ve amir tarafından kilitlenir. Operatör, 
yalnızca amir tarafından ön ayarı yapılan bölge 
kontrol düğmelerini kullanabilir.

UZMAN KONTROL MODLARINA GİRİŞ
1. Makineyi düz bir yüzeye park edin ve anahtarı 

kapalı ( O ) konuma getirin.

2. Anahtarı çevirirken fırça basınç düğmesine 
basılı tutun. En sağdaki LED akü şarj göstergesi 
yandığında düğmeyi bırakın. Düğmeyi 
bıraktıktan sonra, aktif uzman kontrolü modu 3. 
adımda gösterildiği gibi görüntülenecektir.

3. Uzman kontrol modunu seçmek ya da 
değiştirmek için, LED üç defa yanıp sönene 
kadar özel bölge kontrol düğmesine basın ve 
basılı tutun. Kilitleme modu 3 için 1 ve 2 bölge 
kontrol düğmelerine aynı anda basın ve basılı 
tutun. Seçim yapıldıktan sonra LED yeni modu 
göstermek için koyu renge döner.

Kilitsiz mod 1 = Bölge kontrol düğmesi 1
Kilit modu 2 = Bölge kontrol tuşu 2
Kilit modu 3 = Bölge kontrol düğmeleri 1 ve 2

Kilidi Açılmamış 
Mod 1

Kilitleme Modu 2 Kilitleme Modu 3

4. 2 ya da 3 kilitleme modu için bölge kontrol 
düğme ön ayarlarını yapılandırmak için solüsyon 
akış düğmesine basın.

5. Aşağıdaki listeden bölge kontrol düğmesi ön 
ayarlarını yapılandırın, daha sonra ön ayarı 
kaydetmek için düğme üç kere yanıp sönene 
kadar bölge kontrol düğmesine basın ve basılı 
tutun. Diğer iki bölge için de işlemi tekrarlayın. 
Bölge kontrolü 3 ön ayarını yapmak için bölge 
kontrolü düğme 1 ve 2'ye aynı anda basın ve 
basılı tutun.

Bölge kontrol ön ayarları:
 - Fırça basınç oranı
 - Solüsyon akış hızı
 - Quiet-Mode (Sessiz Mod) düğmesi açık ya da 

kapalı
 - ec-H2O mod anahtarı açık ya da kapalı
 - Zor Koşullu Ortam düğmesi açık veya kapalı

 (LED yanana kadar düğmeyi 3 saniye basılı 
tutun)
 - Maksimum ovalama hızı ayarı
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Maksimum fırçalama hızını ayarlamak için, zor 
koşullu ortam düğmesine basarak, aşağıda 
belirtilen beş hız seçeneği arasında geçiş yapın. 
Zor koşullu ortam düğmesi olmayan modeller 
için, panel üzerindeki alana gösterildiği gibi basın. 
Düğme gizli.

Hız seçimi, LED akü boşalma göstergesi 
tarafından gösterilir. Kırmızı LED, en düşük hızı 
temsil eder. En sağdaki yeşil LED, en yüksek hızı 
temsil eder.

En düşük En yüksek

NOT: Maksimum ovma hızı ayarı yalnızca 
uzman kontrol kilitleme modları 2 ve 3 içerisinde 
ayarlanabilir.

6. Uzman kontrolü modundan çıkmak için, anahtarı 
kapatın.
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PRO-PANEL KONTROL MODELİ

Ana ekran ile arayüz bağlantısı kuran iki kullanıcı 
modu türü mevcuttur.

Operatör Modu - Amir tarafından kontrol edilen 
izinler ve sınırlamalarla makineyi çalıştırabilir. 
Operatör Modu ana ekranı, makine ayarları 
düğmesine ve maksimum ovma hızı düğmesine 
erişim sağlanmasını kısıtlar. Operatör ana ekranıyla 
arayüz bağlantısı kuran iki kullanıcı modu türü 
mevcuttur:

Uzman Modu - Operatör modu ve oturum açma 
için izinleri ve sınırlamaları yapılandırabilmesinin 
yanı sıra makineyi tüm kontrolleri tam kullanarak 
çalıştırabilir. Uzman Modu ana ekranı makine 
ayarları düğmesine ve maksimum ovma hızı 
düğmesine erişim sağlanmasını sağlar.

Fabrikadan yeni gelen bir makine, otomatik olarak 
uzman modunda çalışacak ve ön tanımlı varsayılan 
uzman profi line sahip olacaktır. Makinenin fabrika 
tarafından atanan uzman giriş kodu “1234”tür. Bu 
giriş kodu, etkinleştirilene kadar gerekli değildir. 
Varsayılan uzman profi li adı ve giriş kodu, bu 
bölümde açıklanan şekilde değiştirilebilir. Yeni 
atanan uzman modu giriş kodu unutulursa 
836626826 numaralı kurtarma kodunu kullanın.

UZMAN MODUNA GİRME
1. Makineyi açın. Ana ekran, başlangıçta 

görünecektir. Yardım düğmesine basın.

2. Giriş düğmesine basın.

3. İlk kullanım - “1234” nolu fabrika tarafından 
atanan uzman modu giriş kodunu girin ve daha 
sonra yeşil giriş düğmesine basın.
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4. Uzman modu ana ekranı görünür. Makine ayarları 

düğmesine basın.

5. Makinenin ayar ekranı aşağıdaki menüye erişim 
sağlar.

Video Yardım- Özel çalıştırma ve bakım 
prosedürlerini görüntülemek için kullanılır.

Profi l Ekle/Düzenle - Makine kullanımı için 
kullanıcı profi li eklemek/düzenlemek için 
kullanılır.

Akü Tipi - Çeşitli akü tipleri için makineyi 
yapılandırmak üzere kullanılır. Bkz AKÜLER.

Giriş Etkinleştirme - Makineyi çalıştırabilmek 
için makine başlangıcında gerekli olan giriş 
kodunu etkinleştirmek için kullanılır.

Dokunma Kalibrasyonu - Dokunulan 
noktaların hizası hatalıysa dokunmatik ekranı 
yapılandırmak için bunu kullanın.

Fabrika Ayarlarına Sıfırla - Uzman giriş 
kodunu, fabrika varsayılan koduna "1234" 
geri alır, kullanıcı profi llerini kaldırır ve özel 
ön tanımlı ön ayarı yapılmış bölge kontrol 
düğmelerini, fabrika ön ayar bölgelerine geri 
alır.

  PROFİL EKLE/DÜZENLE
1. Kullanıcı profi li ayarlarına girmek için "Profi l Ekle/

Düzenle" düğmesine basın.

2. Yeni bir kullanıcı profi li eklemek için "Profi l Ekle" 
düğmesine basın.

Mevcut bir profi li düzenlemek için Profi l 
Düzenle düğmesine basın.

Mevcut profi li kopyalamak için Profi l Kopyala 
düğmesine basın.

Mevcut bir profi li silmek için Profi l Sil 
düğmesine basın.
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3. Operatör modu profi li eklemek için Operatör 

düğmesine basın ya da ek uzman modu profi li 
eklemek için Uzman düğmesine basın.

NOT: Makinenin varsayılan uzman profi li, profi l 
listesinden silinemez.

Bir operatör profi li eklemek / düzenlemek 
/ kopyalamak / silmek için Operatör 
düğmesine basın.

Bir uzman profi li eklemek / düzenlemek / 
kopyalamak / silmek için Uzman düğmesine 
basın.

4. Yeni kullanıcı profi li adını girin ve daha sonra 
yeşil giriş düğmesine basın.

5. Yeni kullanıcı profi li için giriş kodu atayın ve 
daha sonra yeşil giriş düğmesine basın. Yeni 
giriş kodu, 3 ila 8 hane arasında herhangi bir 
rakam kombinasyonu olabilir.

6. Şimdi yeni kullanıcının kullanmak için erişeceği 
kontrolleri seçin. Yeşil renk, kilidi açılan 
kontrolleri, gri renk ise kilitli kontrolleri temsil 
eder. Yeni profi li kaydetmek için, yanıp sönen 
kaydet düğmesine basın.

7. Yeni kullanıcı profi li, artık aşağıda gösterilen 
operatör profi line kaydedilir. Birden fazla 
operatör ve uzman kullanıcı profi li eklenebilir. 
Daha fazla kullanıcı profi li eklemek amacıyla 
önceki ekrana dönmek için geri oka basın.
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8. Başlangıçta giriş ekranını etkinleştirmek için, bkz. 

Giriş Etkinleştirme.

 GİRİŞ EKRANI ETKİNLEŞTİRME
1. Makineyi açın.

2. Yardım düğmesine basın ve makineye uzman 
modunda giriş yapın. Uzman Moduna Giriş 
bölümünü inceleyin.

3. Makine ayarları düğmesine basın.

4. Girişi Etkinleştir düğmesine basın. Girişi 
Etkinleştir düğmesi Girişi Etkinleştir'den Girişi 
Engelle'ye dönüşecektir.

5. Girişi etkinleştirmek için evet düğmesine basın.

6. Artık makine çalışırken, giriş ekranı görünecektir. 
Kullanıcının makineyi çalıştırabilmesi için 
kendisine atanan giriş kodunu girmesi 
gerekecektir.

7. Kullanıcı, makineyi kullanmayı bitirdikten 
sonra yardım düğmesine basıp ardından çıkış 
düğmesine basarak çıkış yapmalıdır. Anahtarın 
kapalı konuma çevrilmesi de çıkışın yapılmasını 
sağlar.
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GİRİŞ EKRANINI DEVRE DIŞI BIRAKMA

1. Makineyi açın.

2. Yardım düğmesine basın ve makineye uzman 
modunda giriş yapın. UZMAN MODUNA GİRİŞ 
bölümünü inceleyin.

3. Makine ayarları düğmesine basın.

4. Girişi Devre Dışı Bırak düğmesine basın.

5. Makineyi çalıştırırken girişi devre dışı bırakmak 
için, evet düğmesine basın.

6. Giriş yapmadan ana ekranınızı varsayılan olarak 
istenilen kullanıcı profi li olarak seçmek için, 
Operatör düğmesi ya da Uzman düğmesine 
basın.

7. Önceden atanan bir kullanıcı profi li seçin. Bu 
örnekte, operatör profi li olarak "JOHN" seçilmiştir, 
ayarı uygulamak için anahtarı Kapatın.

8. Başlangıçta, ana ekran, giriş yapmaksızın 
varsayılan olarak istenilen kullanıcı profi li için 
ayarlanmıştır.

NOT: Girişsiz varsayılan ana ekranı farklı bir 
kullanıcı profi li ile değiştirmek için girişi yeniden 
etkinleştirmelisiniz ve devre dışı bırakma talimatlarını 
tekrarlamalısınız.
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FABRİKA TARAFINDAN ATANAN UZMAN GİRİŞ 
KODU DEĞİŞİMİ

1. Makine ayarları düğmesine basın.

2. Profi l Ekle/Düzenle düğmesine basın.

3. Profi l Düzenle düğmesine basın.

4. Uzman düğmesine basın ve daha sonra 
VARSAYILAN UZMAN düğmesine basın.

5. Fabrika tarafından atanmış giriş koduna basın 
ve yeni bir giriş kodu girin. Yeni giriş kodunu 
kaydetmek için, yanıp sönen kaydet düğmesine 
basın.
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FIRÇA HIZINI DEĞİŞTİRME

1. Makineyi açın.

2. Yardım düğmesine basın ve makineye uzman 
modunda giriş yapın. UZMAN MODUNA GİRİŞ 
bölümünü inceleyin.

3. Fırça hızını ayarlama çubuğuna erişmek için, 
Maksimum fırçalama hızı düğmesine basın.

4. Maksimum ovma hızını artırmak için (+) 
düğmesine basın. Maksimum ovma hızını 
düşürmek için (-) düğmesine basın. 

ÖNCEDEN AYARLANMIŞ BÖLGE KONTROL 
DÜĞMELERİNİ DEĞİŞTİRME
1. Aşağıdaki listeden, istenilen ayarları seçin.

 - Fırça basınç oranı
 - Solüsyon akış hızı
 - Sessiz Mod açık ya da kapalı
 - ec-H2O sistemi açık veya kapalı (isteğe bağlı)
 - Zor Koşullu Ortam modu açık veya kapalı 

(isteğe bağlı)
 - Maksimum ovma hızı

2. Makineyi açın.

3. Yardım düğmesine basın ve makineye uzman 
modunda giriş yapın. Uzman Moduna Giriş 
bölümünü inceleyin.

4. Yeni ön ayar bölgesini adlandırmak için, ekran 
sizi yönlendirene kadar bölge düğmesine basın 
ve basılı tutun. Ön ayarlı bölgeyi adlandırmak için 
"evet" seçeneğini seçin.

5. Örneğin bölge ayarları bir lobinin fırçalanması 
için yapılandırıldıysa, bölgeyi "LOBİ" ismiyle 
adlandırabilirsiniz. Yeni bölge ön ayarını 
kaydetmek için yeşil oka basın.

6. Bölge düğmesine basıldığında, bölge ayarı 
numarasının üzerinde isim görünecektir. Diğer 
bölge ön ayarları için de bu işlemi tekrarlayın.
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YERLEŞİK AKÜ ŞARJ CİHAZI AYARLARININ 
DEĞİŞTİRİLMESİ (Pro-Panel modeli)

1. Anahtarı açık pozisyona getirin.

2. Ana ekranda bulunan ayarlar düğmesine basın.

3. Akü Tipi düğmesine basın.

4. Makinede yüklü akü tipini ve markasını seçin. Tip 
ve markayı belirlemek için akü etiketine bakın. 
Akü seçimi arasında geçiş yapmak için aşağı ve 
yukarı oklarına basın.

NOT: Akü tipi seçildiği zaman akü tipine uymak için 
akü şarj profi li ve akü şarj göstergesi otomatik olarak 
yeniden programlanacaktır.

DOKUNMAYI KALİBRE ETME
1. Uzman ayarlar ekranına erişmek için makineyi 

açın, ana faaliyet ekranına giriş yapın ve ayarlar 
düğmesine basın. UZMAN MODUNA GİRİŞ 
bölümünü inceleyin.

2. Dokunmayı yeniden kalibre etmek için 
Dokunmayı Kalibre Et düğmesine basın. 
Dokunma noktaları yanlış hizalanmışsa.
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