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Bu kitapçýk her yeni modelle birlikte verilir.
Gerekli çalýþtýrma ve bakým talimatlarýný içerir.

Makineyi çalýþtýrmadan ya da servis yapmadan
önce bu kitapçýðý tamamen okuyun ve makineyi

anlayýn.

Bu makine mükemmel hizmet sunacaktýr. Yine de, en

iyi sonuçlar aþaðýdaki durumlarda en az masrafla elde

edilecektir:

S Makine belirli bir özenle çalýþtýrýldýðýnda.

S Makine verilen bakým talimatlarýna uygun olarak
düzenli biçimde bakýmý yapýlmaktadýr.

S Makineye üreticinin tedarik ettiði veya eþdeðer
parçalarla bakým yapýldýðýnda.

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

Parça ve sarf malzemeleri çevrimiçi olarak, telefonla,

faksla veya postayla sipariþ edilebilir.

ÇEVREYÝ KORUYUN

Ambalaj malzemelerini, akü gibi eski

makine parçalarýný, antifriz ve yað gibi

tehlikeli sývýlarý bölgenizdeki atýk

düzenlemelerine uygun olarak çevreyi
koruyacak biçimde elden çýkarýn.

Daima geri dönüþüm yapmaya çalýþýn.

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-Hollanda

europe@tennantco.com www.tennantco.com

Özellikler ve parçalar haber verilmeden deðiþtirilebilir.

Orijinal talimatlar, telif hakký E2008-2016 Tennant Company.
Tüm haklarý saklýdýr. Holanda'da basýlmýþtýr.

MAKÝNE VERÝLERÝ

Ýleri tarihlerde baþvurmak için lütfen kurulum
sýrasýnda doldurun.

Model No. -

Seri No. -

Makine Seçenekleri -

Satýþ Temsilcisi -

Satýþ Temsilcisi telefon no. -

Müþteri Numarasý -

Kurulum Tarihi -

ÝÇÝNDEKÝLER

UYARI ETÝKETLERÝ 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MAKÝNE PARÇALARI 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MAKÝNE ÇALIÞTIRMA SEMBOLLERÝ 5. . . . . . . .

MAKÝNENÝN KURULUMU 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MAKÝNENÝN ÇALIÞMASI 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FIRÇA VE KEÇE BÝLGÝLERÝ 7. . . . . . . . . . . . . . . . .

MAKÝNENÝN KURULMASI 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MAKÝNENÝN ÇALIÞTIRILMASI 10. . . . . . . . . . . . . . .

DEPOLARIN BOÞALTILMASI 12. . . . . . . . . . . . . . .

AKÜNÜN ÞARJ EDÝLMESÝ 13. . . . . . . . . . . . . . . . . .

MAKÝNENÝN BAKIMI 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MAKÝNENÝN TAÞINMASI 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MAKÝNENÝN SAKLANMASI 18. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ARIZA BULMA VE GÝDERME 20. . . . . . . . . . . . . . . .

ÖZELLÝKLER 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MAKÝNE BOYUTLARI 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ

Bu makine ticari kullaným için tasarlanmýþtýr.

Özellikle kapalý mekanlardaki sert zeminleri ovmak
için tasarlanmýþtýr, herhangi baþka bir kullaným için

yapýlmamýþtýr.

Aþaðýdaki uyarý simgesi ve ”GÜVENLÝK ÝÇÝN” baþlýðý

bu kitapçýkta, ilgili açýklamalarýnda belirtildiði gibi

kullanýlmýþtýr:

DÝKKAT: Ciddi yaralanma ve ölüm
tehlikesine neden olabilecek tehlikeler ve güvenli
olmayan uygulamalar hakkýnda uyarý amacýyla
kullanýlýr.

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Ekipmanýn güvenli bir þekilde
çalýþtýrýlmasý için uyulmasý gereken iþlemleri
tanýmlamak amacýyla kullanýlýr.

Bütün kullanýcýlar aþaðýdaki güvenlik önlemlerini okumalý,

anlamalý ve tatbik etmelidir.

Aþaðýdaki güvenlik önlemleri, operatör veya ekipman

açýsýndan tehlike potansiyeli taþýyan koþullara iþaret

etmektedir.

UYARI: Yangýn Veya Patlama Tehlikesi:

- Yanýcý Maddeleri Tutmayýn.

- Yanýcý Sývý, Buhar veya Yanýcý Tozlarýn Yakýnýnda
Kullanmayýn.

- Yalnýzca Makine Uygulamasý için tasarlanan Ticari
Olarak Onaylý olan Yer Temizleyicilerini kullanýn.

- Akü Hidrojen Gazý Çýkarýr. Kývýlcýmlardan Ve Açýk
Alevlerden Uzak Tutun. Þarj Ýþlemi Sýrasýnda Akü
Bölmesini Açýk Býrakýn.

UYARI: Elektrik Tehlikesi

- Makineye Bakým Yapmadan Önce Akü Kablolarýnýn
ve Þarj Cihazý Fiþinin Baðlantýsýný Kesin.

- Aküyü Hasarlý Elektrik Kablosuyla Þarj Etmeyin. Fiþi
Deðiþtirmeyin.

Þarj cihazý hasar görmüþ veya bozulmuþsa, bir tehlikeyi
önlemek için imalatçýsý veya servis temsilcisi ya da
benzeri vasýflý bir kiþi tarafýndan deðiþtirilmelidir.

UYARI: Döner Fýrça. Ellerinizi Uzak Tutun.
Makine Üzerinde Çalýþmadan Önce Elektriði
Kapatýn.

GÜVENLÝK ÝÇÝN:

1. Makineyi þu koþullarda çalýþtýrmayýn:

- Yanýcý sývý/buhar veya yanýcý tozlarýn bulunduðu
bir alanda.

- Eðitimli ve yetkili deðilseniz.

- Kullanýcý kitapçýðý okunup anlaþýlmadýysa.

- Uygun çalýþtýrma koþullarýnda deðilse.

2. Makineyi çalýþtýrmadan önce:

- Tüm güvenlik cihazlarýnýn yerinde olduðundan ve
doðru çalýþtýðýndan emin olun.

- Gerekiyorsa ýslak zemin iþaretleri yerleþtirin.

3. Makineyi kullanýrken:

- Eðimli ve kaygan zeminlerde yavaþ gidin.

- Kaymayan ayakkabý giyin.

- Dönüþlerde hýzý azaltýn.

- Makine hasarýný ve arýzalý çalýþmayý hemen
bildirin.

- Çocuklarýn makine üzerinde veya etrafýnda
oynamalarýna izin vermeyin.

- Kimyasal konteynerleri karýþtýrma ve taþýma
talimatlarýný uygulayýn.

- Yokuþlarda çalýþtýrmayýn.

4. Makineyi terk etmeden veya bakým yapmadan önce:

- Düz bir yüzeyde durdurun.

- Makineyi kapatýn.

- Varsa, park frenini çekin.

- Anahtarý çýkarýn.

5. Makinenin bakýmýný yaparken:

- Hareketli parçalardan uzak durun. Bol ceket,
gömlek veya kollu giysi giymeyin.

- Makine üzerinde çalýþmadan önce pil
baðlantýlarýný ayýrýn.

- Aküye veya akü kablolarýna dokunurken
koruyucu eldiven giyin ve koruyucu gözlük takýn.

- Akü asidine temas etmekten kaçýnýn.

- Makineyi tazyikli su püskürterek veya hortumla
yýkamayýn. Elektrik arýzasý oluþabilir.

- Üreticinin tedarik ettiði veya onayladýðý yedek
parçalarý kullanýn.

- Bütün tamirler, vasýflý bir servis elemaný
tarafýndan yapýlmalýdýr.

- Makinenin orijinal tasarýmýný deðiþtirmeyin.

6. Makineyi taþýrken:

- Yüklemeden önce depolarý boþaltýn.

- Makineyi kapatýn.

- Aküler takýlý durumdayken makineyi kaldýrmayýn.

- Makineyi kaldýrýrken yardým alýn.

- Kamyon veya römorka yükleme/indirme
yaparken tavsiye edilen bir rampa kullanýn.

- Makineyi kamyon veya römorkun üzerine
baðlamak için baðlama bantlarý kullanýn.

- Ovma kafasýný indirilmiþ konuma getirin.

- Varsa, park frenini çekin.
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UYARI ETÝKETLERÝ

Güvenlik etiketleri makine üzerinde belirtilen yerlerde görünür. Eksikse veya zarar görmüþ ya da okunmaz hale

gelmiþse etiketleri deðiþtirin.

DÖNER FIRÇA ETÝKETÝ -
Ovma kafasý üzerindedir

DÝKKAT: Döner Fýrça.

Ellerinizi Uzak Tutun. Makine

Üzerinde Çalýþmadan Önce

Elektriði Kapatýn.

KÝTAPÇIÐI OKU ETÝKETÝ -
Alým deposu kapaðýnýn üzerinde

bulunmaktadýr.

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Çalýþtýrma

kitapçýðýný okuyup içindekileri

öðrenmedikçe makineyi

çalýþtýrmayýn.

AKÜ ÞARJ ETÝKETÝ -
Alým deposunun alt kýsmýnda bulunmaktadýr.

DÝKKAT: Yangýn Veya Patlama

Tehlikesi. Akü Hidrojen Gazý Çýkarýr.

Kývýlcýmlardan Ve Açýk Alevlerden Uzak

Tutun. Þarj Ýþlemi Sýrasýnda Akü

Bölmesini Açýk Býrakýn.

DÝKKAT: Yangýn veya Patlama
Tehlikesi. Yanýcý sývýlarý
kullanmayýn. Yanýcý sývýlarý
toplamayýn
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MAKÝNE PARÇALARI
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1. Ana Güç Kontak Anahtarý
2. Baþlatma Tetikleyicileri
3. Akü Þarj Göstergesi
4. Ayarlanabilir Kontrol Kolu
5. Silecek Kaldýrma Kolu
6. Kumanda Konsolu Uzunluk Ayar Topuzu
7. Alým Deposu Boþaltma Hortumu
8. Fýrça Motoru Þalteri Düðmesi
9. Dahili Akü Þarj Cihazý
10. Fýrça Kafasý Kaldýrma Pedalý
11. Silecek Vakum Hortumu
12. Silecek Tertibatý
13. Duvar Makarasý
14. Dahili Akü Þarj Cihazý (isteðe baðlý)
15. Saat Ölçer

16. Çözelti Deposu Dolum Göstergesi
Boþaltma Hortumu

17. Silecek Saklama Kelepçesi
18. Kap Tutucu
19. Alým Deposu Kapaðý
20. Alým Deposu
21. Çözelti Deposu Doldurma Kapýsý
22. Çözelti Deposu
23. Keçe Kasnaðý/Fýrça Kilidi Býrakma Düðmesi
24. Keçe Kasnaðý Penceresi
25. Fýrça Kafasý
26. Fýrça Kafasý Eteði
27. Çözelti Akýþý Kontrol Topuzu
28. Akü Bölmesi

MAKÝNE ÇALIÞTIRMA SEMBOLLERÝ

Ana Güç
Giriþ/Çýkýþ
Kontak
Anahtarý

Çözelti Akýþ
Kontrolü

Fýrça Motor
Þalteri

Park Freni
(seçenek)

2% (1) Maksimum
Derece Seviyesi

Akü Þarj Göstergesi
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MAKÝNENÝN KURULUMU

MAKÝNEYÝ PAKETÝNDEN ÇIKARMA

1. Nakliye sandýðýnda hasar belirtisi olup olmadýðýný
dikkatle kontrol edin. Herhangi bir hasarý
nakliyeciye derhal haber verin.

2. Ýçindekiler listesini kontrol edin. Eksik kalemler için
distribütörle temasa geçin.

Ýçindekiler:

S 2-12 V Akü (Ýsteðe Baðlý)

S 2-Köpük Akü Ara Levhalarý

S Akü Tepsisi

S Akü Kablosu

S Silecek Tertibatý

3. Takýlý rapmayý kullanarak makineyi paletten aþaðý
yuvarlayýn.

DÝKKAT: Rampa kullanýlmadýkça makineyi paletten
aþaðýya yuvarlamayýn, makinede hasar meydana
gelebilir.

AKÜLERIN KURULMASÝ

UYARI: Yangýn Veya Patlama Tehlikesi. Akü
Hidrojen Gazý Çýkarýr. Kývýlcýmlardan Ve Açýk
Alevlerden Uzak Tutun. Þarj Ýþlemi Sýrasýnda Akü
Kapaðýný Açýk Býrakýn.

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Makineye bakým yaptýðýnýz sýrada,
aküye ve akü kablolarýna dokunurken koruyucu
eldiven giyin ve koruyucu gözlük takýn. Akü
asidine temas etmekten kaçýnýn.

Akü Özellikleri:

Ýki 12 volt, 70Ah/5h Gel (994200), 72Ah/5h kurþun asit

(1041458), 85Ah/5h kurþun asit (1041454) stasyoner

aküler.

1. Makineyi düz bir yüzeye park edin ve anahtarý alýn.

2. Aküleri, gösterildiði gibi akü bölmesine dikkatle
yerleþtirin (Þekil 1).

3. Kutup baþlarýný gösterildiði gibi takýn (Þekil 1).

Makinenin Önü

72Ah

KIRMIZI

SÝYAH

70Ah, 85Ah

KIRMIZI

SÝYAH

Köpük Ara Levhalarý

ÞEKÝL 1

ÖNEMLÝ: Aküyü þarj etmeye baþlamadan önce

dahili þarj cihazýnýn, sizdeki akü tipine uygun
olarak ayarlandýðýndan emin olun (Bkz. DAHÝLÝ

ÞARJ CÝHAZI).

MAKÝNENÝN ÇALIÞMASI

Çözelti deposundan su ve deterjan, elle kontrol edilen

bir çözelti vanasýnýn içinden yere akmaktadýr. Fýrça su

ve deterjan çözeltisini yeri temizlemek için

kullanmaktadýr. Makine ileri doðru hareket ederken

silecek kirli çözeltiyi yerden silerek alým deposuna
toplar.
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FIRÇA VE KEÇE BÝLGÝLERÝ

En iyi temizlik sonuçlarý için, temizleme uygulamanýzda

uygun fýrça tipini kullanýn. Parça numarasý bilgileri için,
Parça kitapçýðýna baþvurun.

Polipropilen Kýllý Ovma Fýrçasý (Siyah) -
Parça No. 1019062

Bu genel amaçlý propilen kýllý ovma fýrçasý, çok

yoðunlaþmamýþ kirleri fýrçalamak için kullanýlýr. Bu

fýrça, beton, ahþap ve seramik karo zeminlerin

bakýmýnda iyi sonuç verir.

Yumuþak Naylon Kýllý Ovma Fýrçasý (Beyaz) -

Parça No. 1019063
Kaplamalý zeminlerin, cilayý çýkarmadan temizlenmesi

için önerilir. Aþýndýrmadan temizler.

Süper Aþýndýrýcý Kýllý Ovma Fýrçasý (Gri) -

Parça No. 1019053

Lekeleri ve kirleri çýkarmak için aþýndýrýcý emdirilmiþ

naylon lif. Her türlü yüzeyde kuvvetli etki. Birikinti, gres

veya tekerlek izleri üzerinde iyi performans gösterir.

Cila Keçesi (Beyaz) - Parça No. 994530

Çok cilalý veya parlatýlmýþ zeminlerin bakýmýnda

kullanýlýr.

Perdahlama Keçesi (Kýrmýzý) - Parça No. 994531

Zemin cilasýný çýkarmadan, hafif ovma iþlemlerinde
kullanýlýr.

Ovma Keçesi (Mavi) - Parça No. 994532
Orta ila aðýr ovma iþlemlerinde kullanýlýr. Kirleri, leke ve

çizikleri kaldýrýr, tekrar kaplanmaya hazýr bir yüzey

býrakýr.

Kazýma Keçesi (Kahverengi ) - Parça No. 994533

Zemini yeniden kaplamaya hazýrlamak için zemin

cilasýný kazýmakta kullanýlýr.

Aðýr Ýþ Kazýma Keçesi (Siyah) - Yoðun

cilalarý/yapýþkanlarý bütünüyle kazýmakta veya çok aðýr

kazýma iþlerinde kullanýlýr.

MAKÝNENÝN KURULMASI

SILECEK TERTIBATÝNÝN TAKÝLMASÝ

1. Makineyi düz bir yüzeye park edin ve anahtarý alýn.

2. Silecek kaldýrma topuzunu sola çevirerek silecek
montaj kelepçesini kaldýrýn. (Þekil2).

ÞEKÝL 2

3. Silecek tertibatýný silecek mil kelepçelerine
gösterildiði þekilde takýn (Þekil 3). Topuzlarý
sabitlemeden önce topuzlarýn yerlerine tamamen
oturtulduklarýndan emin olun.

ÞEKÝL 3

4. Vakum hortumunu silecek tertibatýna baðlayýn.
Saðlanan hortum klipsini kullanarak hortumu
gösterildiði þekilde takýn (Þekil 4).

ÞEKÝL 4
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5. Silecek býçaklarýnýn gerektiði gibi dönebildiðini
kontrol edin. Býçaklar aþaðýda gösterildiði gibi
dönebilmelidir (Þekil 5).

ÞEKÝL 5

6. Býçak dönüþünü ayarlamak için, silecek tertibatýný
düz bir yüzeye yerleþtirin ve kasterleri gösterildiði
þekilde ayarlayýn (Þekil 6).

4 mm

ÞEKÝL 6

7. Makineyi taþýrken veya saklarken, silecek
tertibatýný çýkarýn ve bunu saklama kelepçesine
asýn (Þekil 7).

ÞEKÝL 7

FÝRÇALARÝN/KEÇELERIN TAKÝLMASÝ

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Fýrçalarý veya keçe kasnaklarýný
takmadan önce makineyi düz bir zemine park edin,
anahtarý çýkarýn ve varsa, park frenini çekin.

1. Makineyi düz bir yüzeye park edin ve anahtarý alýn.

2. Fýrça kafasýný yerden kaldýrmak için fýrça kafasý
kaldýrma pedalýna basýn (Þekil 8).

ÞEKÝL 8

3. Keçeyi, keçe kasnaðýna takýn ve keçeyi merkezi
kilitle sabitleyin (Þekil 9).

ÞEKÝL 9

4. Yaylý klipsli yuva fýrça baþý penceresinden
görünebilir olana kadar fýrça motor göbeðini çevirin
(Þekil 10).

Yay Klipsi

ÞEKÝL 10
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5. Keçe kasnaðýnýn montaj cývatalarýný motor göbek
yuvalarýna hizalayýn ve yay klipsini takmak için
keçe kasnaðýný hýzlý bir þekilde saatin tersi
yönünde döndürün (Þekil 11).

Yay Klipsi

Keçe Kasnaðý/Fýrça
Montaj Cývatasý

Motor
Göbeði
Yuvasý

ÞEKÝL 11

6. Keçe kasnaðýný/fýrçayý çýkarmak için, motor göbeði
kilit pimini aþaðý bastýrýn ve keçe kasnaðý/fýrçayý
saat yönünde çevirin (Þekil 12).

Kilit Pimi

ÞEKÝL 12

7. Makineyi taþýrken veya saklarken, fýrçayý çýkarýn ve
bunu saklama bandýna asýn (Þekil 13).

ÞEKÝL 13

ÇÖZELTI DEPOSUNUN DOLDURULMASÝ

Çözelti depo kapaðýný çýkarýn ve tanký 26 litre su ile

doldurun (<60C sýcaklýk). ”MAX” (MAKS) doldurma
etiketinin üzerine kadar doldurmayýn (Þekil 14).

NOT: Çözelti deposunu bir kovayla doldururken,
kovanýn temiz olduðundan emin olun. Makineyi
doldurmak ve boþaltmak için ayný kovayý kullanmayýn.

ÞEKÝL 14

Çözelti deposunun içerisine þiþe üzerindeki karýþým

talimatlarýna uygun olarak tavsiye edilen bir temizleme

deterjanýný dökün.

DÝKKAT: Yalnýzca önerilen temizleme deterjanlarý
kullanýn. Hatalý deterjan kullanýmýndan
kaynaklanan makine hasarlarý üreticinin garantisini
geçersiz kýlacaktýr.

UYARI: Yangýn veya Patlama Tehlikesi.
Asla Yanýcý Sývýlar Kullanmayýn.

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Makineyi kullanýrken her zaman
kimyasal konteyner üzerindeki karýþtýrma ve
kullanma talimatlarýný izleyin.

KUMANDA KONSOLU YÜKSEKLÝÐÝNÝN
AYARLANMASI

Kumanda konsolu yükseklik ayar topuzunu gevþetin ve
konsolu, rahat bir çalýþma yüksekliðine kaldýrýn veya
indirin. Topuzu yerine kilitlemek için sýkýn (Þekil 15).

ÞEKÝL 15
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MAKÝNENÝN ÇALIÞTIRILMASI

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Kullanýcý kitapçýðý okunup
anlaþýlmadýkça makineyi çalýþtýrmayýn.

UYARI: Yangýn Veya Patlama Tehlikesi.
Makineyi Asla Yanýcý Sývýlar, Buhar veya Patlayýcý
Tozlarýn Ýçinde veya Yakýnýnda Çalýþtýrmayýn.

ÇALÝÞMA ÖNCESI KONTROLLER

- Zemini silip tozunu alýn.

- Akü þarj göstergesini kontrol edin.

- Keçe/fýrçanýn aþýnýp aþýnmadýðýný kontrol edin.

- Silecek býçaklarýný günlük olarak aþýnma ve doðru
ayar için kontrol edin.

- Alým deposunun boþ olduðundan ve þamandýra
kapatma süzgeci ve çöp tepsisinin temiz
olduðundan emin olun.

- Fýrça kafasý eteðini aþýnma için kontrol edin.

MAKÝNENÝN ÇALIÞTIRILMASI

1. Ana güç kontak anahtarýný ( I ) pozisyonuna
gelecek þekilde çevirin (Þekil 16).

ÞEKÝL 16

2. Silecek kaldýrma kolunu hareket ettirerek silecek
tertibatýný zemine indirin (Þekil 17). Vakum motoru
otomatik olarak çalýþacaktýr.

ÞEKÝL 17

3. Fýrça kafasýný kaldýrma pedalýna gösterildiði þekilde
basarak fýrça kafasýný zemine indirin (Þekil 18).

ÞEKÝL 18

4. Temizliðe baþlamak için, baþlatma tetikleyicilerini
çekin ve yavaþça makineyi ileri itin (Þekil 19).

NOT: Önerilen ovma hýzý dakikada 45-60 metredir.

ÞEKÝL 19

5. Çözelti akýþý kontrol topuzunu istenen bir akýþ
hýzýna getirin (Þekil 20).

ÞEKÝL 20

6. Fýrçalamayý durdurmak için, tetikleyicileri serbest
býrakýn, ovma kafasýný ve sileceði yükseltin ve
anahtarý kapalý pozisyona getirin.
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MAKINEYI ÇALÝÞTÝRÝRKEN

UYARI: Yangýn Veya Patlama Tehlikesi. Yanýcý
Maddeler veya Reaktif Metaller Toplamayýn.

1. Fýrçalama yollarýný 5 cm kadar üstüste bindirin.

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

3. Silecekler iz býrakýyorlarsa, silecek býçaklarýný bir
bezle silin. Sileceklerin iz býrakmalarýný engellemek
için alaný önceden süpürün.

4. Makineyi eðimli yokuþlarda çalýþtýrmayýn.

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Makineyi kullanýrken eðimli ve
kaygan zeminlerde yavaþ gidin.

5. Aþýrý köpük oluþursa, alým deposunun içerisine
tavsiye edilen bir köpük kontrol çözeltisi dökün.

DÝKKAT: Alým deposunda aþýrý köpük olup
olmadýðýný kontrol edin. Fazlaysa depoyu boþaltýn.
Vakum motor hasarýndan kaynaklanabilecek
þekilde köpük þamandýra kapatmayý etkin hale
getirmeyebilir.

6. Aðýr kirlilikte alanlar için çift ovma yöntemini
kullanýn. Ýlk olarak alaný silecek kaldýrýlmýþ
durumdayken ovun, çözeltiyi 3-5 dakika boyunca
zemin üzerinde býrakýn, sonra alaný silecek
aþaðýdayken ikinci kez ovun.

7. Makineyi gözetimsiz býrakýrken anahtarý çýkarýn ve
varsa, park frenini çekin.

AKÜ ÞARJ GÖSTERGESÝ

Akü þarj göstergesi, akülerin þarj seviyesini gösterir.

Akü tamamen þarj edildiðinde gösterge ýþýklarýnýn

hepsi yanar. Akü boþaldýkça, gösterge lambalarý

saðdan sola doðru sönecektir.
Akülerin ömrünü uzatmak için, gösterge ýþýklarýnýn

aþaðýda açýklandýðý gibi boþ seviyesinin ötesine

geçmesine izin vermeyin.

NOT: Aküleri YALNIZCA makineyi toplam 30 dakika
veya daha fazla kullandýktan sonra yeniden þarj edin.

Akü boþalma seviyesi son sarý ýþýða ulaþtýðýnda, ýþýk

yanýp sönmeye baþlayacaktýr, fýrçalamayý durdurun ve

aküleri yeniden þarj edin (Þekil 21). Kýrmýzý ýþýk

görünürse, fýrçalama iþlevi otomatik olarak duracaktýr.
Bu akünün tamamen boþalmasýný engeller. Derhal

aküleri þarj edin.

Fýrçalamayý durdurun
ve aküleri þarj edin

ÞEKÝL 21

ÞALTER

Fýrça motorunun hasar görmesini engellemek için, bu
makine sýfýrlanabilir bir þalterle donatýlmýþtýr. Þalter

düðmesi kontrol panelinin üzerinde bulunmaktadýr

(Þekil 22). Þalter atacak olursa, sebebini belirleyin,

motorun soðumasýna izin verin ve sonra þalter

düðmesini elle sýfýrlayýn.

ÞEKÝL 22

SAAT ÖLÇER

Saat ölçer fýrça motorunun toplam kaç saat açýk

kaldýðýný kaydeder. Önerilen bakým prosedürlerini ne

zaman gerçekleþtireceðinizi belirlemek ve servis

tarihçesini kaydetmek için saat ölçeri kullanýn (Þekil

23).

ÞEKÝL 23
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DEPOLARIN BOÞALTILMASI

Alým deposunun her kullanýmdan sonra boþaltýlmasý ve

temizlenmesi gerekir. Çözelti deposunun oluþabilecek
herhangi bir su kalýntýsý birikmesini temizlemek için

periyodik olarak temizlenmesi gerekir.

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Makineyi terk etmeden veya servis
yapmadan önce düz bir yüzeyde durun, makineyi
kapatýn ve anahtarý çýkarýn.

ALIM DEPOSUNUN BOÞALTILMASI

1. Boþaltma hortumunu yukarý doðru tutarken, kapaðý
çýkartýn ve hortumu indirerek boþalmasýný saðlayýn
(Þekil 24).

ÞEKÝL 24

NOT: Makineyi boþaltmak için bir kova kullandýðýnýzda,
ayný kovayý çözelti deposunu doldurmak için
kullanmayýn.

2. Alým deposu kapaðýný açýn ve ve depoyu durulayýn
(Þekil 25).

ÞEKÝL 25

3. Alým deposunun içinde bulunan þamandýra
kapatma süzgecini ve çöp tepsisini çýkarýp
temizleyin (Þekil 26).

ÞEKÝL 26

ÇÖZELTÝ DEPOSUNUN BOÞALTILMASI

Çözelti deposunda kalan suyu akýtmak için, çözelti
deposu dolum seviye göstergesi hortumunu hortum

rakorundan çýkarýn (Þekil 27).

ÞEKÝL 27
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AKÜNÜN ÞARJ EDÝLMESÝ

DÝKKAT: Akülerin ömrünü uzatmak için, aküleri
yalnýzca makineyi toplam 30 dakika veya daha fazla
kullandýktan sonra þarj edin. Aküleri uzun süre
boyunca þarj edilmeden býrakmayýn.

UYARI: Yangýn Veya Patlama Tehlikesi. Akü
Hidrojen Gazý Çýkarýr. Kývýlcýmlardan Ve Açýk
Alevlerden Uzak Tutun. Þarj Ýþlemi Sýrasýnda Akü
Bölmesini Açýk Býrakýn.

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Akülere bakým yaptýðýnýz sýrada,
aküye ve akü kablolarýna dokunurken koruyucu
eldiven giyin ve koruyucu gözlük takýn. Akü
asidine temas etmekten kaçýnýn.

AKÜ ÞARJ CÝHAZININ ÖZELLÝKLERÝ:

S ÞARJ CÝHAZININ TÝPÝ:

- KAPALI (Jel) AKÜLER ÝÇÝN
- ISLAK (Kurþun asit) AKÜLER ÝÇÝN

S ÇIKIÞ VOLTAJI 24 VOLT

S ÇIKIÞ AKIMI 9 AMP

S OTOMATÝK KAPATMA DEVRESÝ

S STASYONER AKÜ ÞARJI ÝÇÝN

DAHÝLÝ AKÜ ÞARJ CÝHAZININ KULLANILMASI

ÖNEMLÝ: Aküyü þarj etmeden önce, þarj cihazý

profilinin sizin akü tipinize uygun biçimde

ayarlandýðýndan emin olun (örneðin: kurþun asit,

gel, vb.). Bu ayarýn doðru yapýlmamasý akü hasarý

ile sonuçlanabilir.

Akü tipinizi belirlemek için, akü etiketine bakýn.

Belirtilmemiþse, akü tedarikçinize baþvurun.

Þarj cihazý profilinin ayarýný doðrulamak için:

Þarj cihazýnýn baþlatýlmasý sýrasýnda, kýrmýzý ýþýk iki

kez yanýp sönerse, þarj cihazý ýslak/kurþun asit aküler

için ayarlanýr. Eðer yeþil ýþýk iki kez yanýp sönerse, þarj

cihazý Gel aküler için ayarlanýr (Þekil 28).

NOT: Diðer akü tipi ayarlarý için Þarj Cihazý Profili
Þalteri Konfigürasyonu'na bakýn (Þekil 30).

ÞEKÝL 28

Þarj cihazý profilini deðiþtirmek için:

1. Þarj cihazýný makineden çýkarýn (Þek. 29).

2. Profil þalterlerine eriþmek için fiþi þarj cihazýnýn
altýndan çýkarýn (Þek. 29).

ÞEKÝL 29

2. Profil þalterlerini, þalter konfigürasyon tablosuna
göre ayarlayýn (Þek. 30). Ayar sýfýrlanýrken, þarj
cihazý kablosunun prizden çekilmiþ olmasý gerekir.

Þarj Cihazý Profili Þalter Konfigürasyon Tablosu

Akü Þalteri 1 2

Islak (kurþun asit) AÇIK KAPALI

LM Islak AÇIK AÇIK
(düþük bakým)

Gel KAPALI AÇIK

Exide Gel KAPALI KAPALI

ÞEKÝL 30

Aküyü þarj etmek için:

1. Makineyi iyi havalandýrýlan bir alana taþýyýn.

2. Makineyi düz, kuru bir yüzeye park edin ve kontaðý
kapatýn.

3. Islak akü (kurþun asit) þarj ediyorsanýz, þarj
etmeye baþlamadan önce sývý seviyesini kontrol
edin (Bkz. AKÜ BAKIMI).
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4. Havalandýrmak için alým deposunu askýya alýn
(Þekil 31).

ÞEKÝL 31

5. Akü þarj cihazýnýn AC elektrik kablosunu, düzgün
þekilde topraklanmýþ bir yuvaya takýn (Þekil 32).

NOT: Makine, þarj sýrasýnda çalýþmayacaktýr.

ÞEKÝL 32

6. Þarj iþlemi baþladýðýnda, gösterge lambalarý
kýrmýzýdan, sarýya ve yeþile geçer (Þekil 33). Yeþil
lamba yandýðýnda, þarj iþlemi bitmiþtir. Þarj
cihazýnýn fiþini çekin.

Þarj cihazý bir hata saptarsa, þarj cihazý arýza kodu

görüntüler (Bkz. DAHÝLÝ AKÜ ÞARJ CÝHAZININ ARIZA

KODLARI).

ÞEKÝL 33

DAHÝLÝ AKÜ ÞARJ CÝHAZININ HATA KODLARI

HATA KODU HATA ÇÖZÜM

Sarý Iþýk Yanýp
Sönüyor

Gevþek þarj cihazý kablosu baðlantýsý Þarj cihazý kablo baðlantýsýný kontrol edin

Gevþek veya hasarlý akü kablosu Akü kablosu baðlantýlarýný kontrol edin

Uyumlu olmayan akü Uygun aküyle deðiþtirin

Çýkýþ kýsa devresi – hasar görmüþ çýkýþ
kablosu

Servis Merkezine baþvurun

Dahili kýsa devre – patlamýþ çýkýþ sigortasý Akü þarj cihazýný deðiþtirin

Kýrmýzý Iþýk Yanýp
Sönüyor

Güvenlik zamanlayýcýsý maksimum þarj
süresini aþmýþ

Þarj iþlemini tekrar eder. Hata
tekrarlanýrsa, aküyü deðiþtirin
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MAKÝNENÝN BAKIMI

Makineyi iyi çalýþýr durumda tutmak için, makinenin

bakým prosedürlerini izleyin.

UYARI: Elektrik Tehlikesi. Makineye Bakým
Yapmadan Önce Akü Kablolarýnýn Baðlantýsýný
Kesin.

GÜNLÜK BAKÝM

1. Alým deposunu boþaltýp temizleyin (Þekil 34).

ÞEKÝL 34

2. Çöp tepsisini çýkarýp boþaltýn (Þekil 35)

ÞEKÝL 35

3. Alým deposunun içinde bulunan þamandýra
kapatma süzgecini çýkarýp temizleyin (Þekil 36).

ÞEKÝL 36

4. Çözelti deposunu boþaltýn (Þekil 37)

ÞEKÝL 37

5. Keçe/fýrçayý çýkarýp temizleyin. Aþýndýklarý zaman
keçeleri döndürün veya deðiþtirin (Þekil 38).

ÞEKÝL 38

6. Silecek býçaklarýný temizleyin (Þekil 39). Makine
kullanýlmýyorken, silecek tertibatýný döþemenin
üzerine kaldýrýn ve saklama kelepçesine asýn.

ÞEKÝL 39
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7. Silecek býçaðýnýn silme kenarýnýn durumunu kontrol
edin (Þekil 40). Aþýnmýþsa býçaðýn yönünü
deðiþtirin.
(Bkz. SÝLECEK BIÇAÐININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ)

ÞEKÝL 40

8. Makineyi çok amaçlý bir temizleyici ve nemli bir
bezle temizleyin (Þekil 41).

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Makineyi temizlerken, tazyikli su
püskürterek veya hortumla yýkamayýn. Elektrik
arýzasý oluþabilir.

ÞEKÝL 41

9. Ovma kafasý eteðinin durumunu kontrol edin,
aþýnmýþ veya hasarlýysa deðiþtirin (Þekil 42).

ÞEKÝL 42

10. Aküyü toplam 30 dakikalýk veya daha fazla
kullanýmdan sonra yeniden þarj edin (Þekil 43).
(Bkz AKÜLERÝN ÞARJ EDÝLMESÝ).

ÞEKÝL 43

AYLÝK BAKÝM

1. Çözelti deposu filtresini, makinenin altýndan çýkarýn
ve süzgeçi temizleyin (Þekil 44). Filtreyi
çýkarmadan önce çözelti deposunun boþ
olduðundan emin olun.

ÞEKÝL 44

2. Kurþun Asit Aküler: Paslanmayý önlemek için akü
kapaklarýný temizleyin (Bkz. AKÜ BAKIMI).

3. Gevþek akü kablo baðlantýsýnýn olup olmadýðýný
kontrol edin.

4. Alým deposu kapak contasýný kontrol edip
temizleyin (Þekil 45). Hasarlýysa deðiþtirin.

ÞEKÝL 45
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5. Kesintisiz çalýþma saðlama için bütün mafsal
noktalarýný ve makaralarý silikon spreyle
yaðladýktan sonra, suya dayanýklý bir gresle
kaplayýn.

6. Makinede gevþek somun ve cývata olup olmadýðýný
kontrol edin.

7. Makinede sýzýntý olup olmadýðýný kontrol edin.

MOTOR BAKIMI

Karbon fýrçalarýn deðiþtirilmesi için bir Yetkili

Tennant Servis Merkezine baþvurun.

Karbon Fýrçanýn Deðiþtirilmesi Saat

Vakum Motoru 750

Fýrça Motoru 750

UYARI: Elektrik Tehlikesi. Makineye Bakým
Yapmadan Önce Akü Kablolarýnýn Baðlantýsýný
Kesin.

SÝLECEK BIÇAÐININ DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ

Her bir silecek býçaðýnýn dört silme kenarý

bulunmaktadýr. Býçaklar aþýndýðýnda, yeni bir silme

kenarý için yalnýzca býçaklarýn bir ucunu bir ucuna veya

altýný üstüne gelecek þekilde döndürün. Dört kenarý da

aþýnmýþsa, býçaðý deðiþtirin.

1. Silecek tertibatýný makineden çýkarýn.

2. Bant kelepçesini gevþetin ve bandý silecek
tertibatýndan çýkartýn (Þekil 46).

ÞEKÝL 46

3. Arka býçaðý çýkarýn ve yeni bir silme kenarýna
döndürün. (Þekil 47).

ÞEKÝL 47

4. Silindirik baþlý ayar cývatalarýný ön býçaktan çýkarýn
ve býçaðý uçtan uca döndürün (Þekil 48).

NOT: VCT döþeme (vinil kompozit karo) üzerinde
5-yuvalý kenar ve seramik karo zeminlerde 3-yuvalý
kenar kullanýn.

ÞEKÝL 48
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AKÜ BAKIMI (Kurþun Asit Aküler)

1. Akünün hasar görmesini önlemek için, akü sývý
seviyesini sýk sýk kontrol edin. Sývý, gösterilen
seviyede olmalýdýr (Þekil 49). Düþükse, distile su
ilave edin. FAZLA DOLDURMAYIN, sývý
genleþebilir ve þarj sýrasýnda taþabilir.

Þarj Etmeden Önce Þarj Ettikten Sonra

DOÐRU AKÜ SIVI SEVÝYESÝ:

ÞEKÝL 49

UYARI: Yangýn Veya Patlama Tehlikesi. Akü
Hidrojen Gazý Çýkarýr. Kývýlcýmlardan Ve Açýk
Alevlerden Uzak Tutun. Þarj Ýþlemi Sýrasýnda Akü
Bölmesini Açýk Býrakýn.

2. Akünün paslanmasýný önlemek için aküleri
temizleyin. Kabartma tozu ve su karýþýmýyla ovma
fýrçasý kullanýn (Þekil 50).

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Aküyü temizlerken, koruyucu
eldiven ve göz korumasý kullanýn. Akü asidine
temas etmekten kaçýnýn.

ÞEKÝL 50

MAKÝNENÝN TAÞINMASI

Makineyi kamyon veya römork kullanarak taþýrken,

aþaðýdaki baðlama prosedürünü izlediðinizden emin

olun:

1. Fýrça kafasýný kaldýrýn ve sileceði saklama
kelepçesine asýn.

2. Makineyi tavsiye edilen bir yükleme rampasý
kullanarak yükleyin.

3. Makinenin ön bölümünü kamyon veya römorkun
önüne doðru yerleþtirin ve fýrça kafasýný indirin.

4. Makinenin kaymasýný önlemek için her bir
tekerleðin arkasýna bir takoz yerleþtirin.

5. Makineyi, baðlama askýlarýyla sabitleyin. Makinede,
iki baðlama askýlarýyla donatýlmýþtýr (Þekil 51).

GÜVENLÝK ÝÇÝN: Makineyi taþýrken, kamyon veya
römorka yükleme/indirme yaparken tavsiye edilen
bir rampa kullanýn. Makineyi kamyon veya römork
üzerine sabitlemek için baðlama askýlarý kullanýn.

MAKÝNENÝN SAKLANMASI

1. Saklamadan önce aküleri þarj edin. Makineyi asla
boþ akülerle kaldýrmayýn.

2. Depolarý iyice boþaltýn ve çalkalayýn.

3. Makineyi kuru bir alanda silecek ve ovma kafasý
yukarý bakacak þekilde saklayýn.

4. Hava sirkülasyonunu saðlamak için alým
deposunun kapaðýný açýn.

DÝKKAT: Makineyi yaðmur altýnda býrakmayýn,
kapalý alanda saklayýn.

5. Makineyi donma sýcaklýklarýnda saklýyorsanýz,
aþaðýdaki DONDAN KORUMA talimatlarýna uyun.



ÇALIÞTIRMA TR

Tennant T2 (07-08) 19

DONDAN KORUMA

1. Çözelti deposu ve alým deposundaki suyu boþaltýn.

2. Makinenin altýnda bulunan çözelti deposu filtresini
boþaltýn (Þekil 51).

ÞEKÝL 51

3. 1 galon (4 litre) dinlence aracý (RV) antifirizini tam
güçte çözelti deposuna dökün.
Su katmayýn.

4. Makinenin gücünü açýn ve çözelti akýþ sistemini
çalýþtýrýn. RV antifirizi görünür hale geldiðinde
makineyi kapatýn.



TR ÇALIÞTIRMA

20 Tennant T2 (07-08)

ARIZA BULMA VE GÝDERME

SORUN NEDEN ÇÖZÜM

Makine çalýþmýyor Akü boþalmýþ Aküyü þarj edin

Hatalý akü(ler) Aküyü (aküleri) deðiþtirin

Gevþek akü kablosu Gevþek kabloyu sýkýlaþtýrýn

Hatalý kontak anahtarý Servis Merkezine baþvurun

Dahili akü þarj cihazý
çalýþmayacaktýr

Fiþ, elektrik prizine takýlmamýþ Fiþ baðlantýsýný kontrol edin

Hatalý elektrik kablosu Kabloyu deðiþtirin

Arýza algýlandý. Bkz. DAHÝLÝ AKÜ ÞARJ CÝHAZININ
HATA KODLARI.

Fýrça motoru çalýþmayacaktýr Fýrça kafasý yerden yükseltilir Fýrça kafasýný indirin

Fýrça motoru þalteri atmýþ Fýrçanýn þalter düðmesini sýfýrlayýn

Hatalý ovma kafasý (yukarý/aþaðý)
düðmesi

Servis Merkezine baþvurun

Hatalý Kumanda kolu tetikleyicileri Servis Merkezine baþvurun

Hatalý fýrça motoru veya kablosu Servis Merkezine baþvurun

Aþýnmýþ karbon fýrçalar Servis Merkezine baþvurun

Vakum motoru çalýþmýyor Silecek yerden yükseltilmiþ Sileceði indirin

Vakum motorunun sigortasý atmýþ 25 Amperlik sigortayý deðiþtirin

Hatalý vakum motoru veya kablosu Servis Merkezine baþvurun

Aþýnmýþ karbon fýrçalar Servis Merkezine baþvurun

Çözelti akýþý az veya yok Týkalý çözelti deposu filtresi veya
çözelti hortumu

Çözelti deposunun filtresini temizleyin
veya çözelti hortumunu çalkalayýn

Týkalý çözelti vanasý Vanayý çýkarýn ve temizleyin

Çözelti akýþýný kontrol topuzu çok
düþük seviyeye ayarlý

Çözelti akýþýný kontrol topuzunu
ayarlayýn

Kontrol topuzunun üzerindeki vidayý
gevþetin

Topuzu ayarlayýn ve vidayý yeniden
sýkýn

Su toplama zayýf Alým deposu dolu Alým deposunu boþaltýn

Gevþek boþaltma hortumu kapaðý Kapaðý sýkýn

Alým deposunda týkalý þamandýra
kapatma süzgeci

Süzgeci temizleyin

Týkalý silecek tertibatý Silecek tertibatýný temizleyin

Aþýnmýþ silecek býçaklarý Silecek býçaklarýný deðiþtirin veya
döndürün

Yanlýþ Silecek býçaðý sapmasý Silecek býçaðýnýn yüksekliðini
ayarlayýn

Gevþek vakum hortumu baðlantýlarý Hortum baðlantýlarýný sýkýþtýrýn

Týkalý vakum hortumu Týkayan çöpü çýkarýn

Hasarlý vakum hortumu Vakum hortumunu deðiþtirin

Alým deposu kapaðý oturmamýþ Kapaðý düzgün þekilde yerleþtirin

Hasarlý alým deposu kapaðý contasý Contayý deðiþtirin

Hatalý vakum motoru Servis Merkezine baþvurun

Düþük akü þarjý Aküleri yeniden þarj edin.
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ARIZA BULMA VE GÝDERME - Devam

SORUN NEDEN ÇÖZÜM

Kýsa çalýþma zamaný Akü tam dolu deðildir Aküyü tam þarj edin

Bozuk akü Aküyü deðiþtirin

Akülere bakým yapýn Bkz. AKÜ BAKIMI

Hatalý akü þarj cihazý
Akü þarj cihazýný tamir edin veya
deðiþtirin
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ÖZELLÝKLER

T2 MODELÝ

UZUNLUK 1.120 mm

GENÝÞLÝK 478 mm

YÜKSEKLÝK 930 mm

AÐIRLIK Akülü 80 Kg/ 136 Kg

MÝNÝMUM KORÝDOR DÖNÜÞÜ 1.219 mm

ALIM DEPOSU KAPASÝTESÝ 36 L

ÇÖZELTÝ DEPOSU KAPASÝTESÝ 26 L

ÜRETKENLÝK ORANI (Tahmini Gerçek) Saatte 672 m2

TEMÝZLEME YOLU GENÝÞLÝÐÝ 430 mm

KEÇE BASINCI 23 Kg

SÝLECEK GENÝÞLÝÐÝ 696 mm

FIRÇA MOTORU 0,75 Kw, 230 rpm, 24 V, 37 A

VAKUM MOTORU 0,30 kW, 2-aþamalý 5,7 , 24 V, 13 A

SU KALDIRMA 100 Mbar

AKÜ KAPASÝTESÝ (2) 12 V, 85 Ah / 5 saat hýz, 72 Ah / 5 saat hýz, 70 Ah / 5 saat hýz

ÞARJ BAÞINA ÇALIÞMA ZAMANI 85Ah Aküler - 2 saate kadar

72Ah Aküler - 1,75 saate kadar

70Ah Aküler - 1,75 saate kadar

DAHÝLÝ AKÜ ÞARJ CÝHAZI 100-240 VAC, 5,3 A, 50/60 Hz, 24 VDC, 9 A çýkýþ

DC VOLTAJI 24 VDC

TOPLAM GÜÇ TÜKETÝMÝ 25 Amp nominal

KORUMA DERECESÝ IPX3

KULLANICI KULAÐINDA DESÝBEL DEÐERÝ, ÝÇ
MEKAN.*

68 dB(A)

EL KONTROLLERÝNDEKÝ TÝTREÞÝM <2,5m/sn2

MAKSÝMUM DERECE SEVÝYESÝ 2%

* ISO 11201 uyarýnca, ISO 4871'e uygun olarak ölçülen A-aðýrlýklý emisyon ses basýncý seviyesi. Belirsizlik deðeri 2 desibeldir.

1128 mm

486mm

1093 mm

763 mm

MAKÝNE BOYUTLARI
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