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Masina ülevaade

1. Operaatori juhtpaneel (vt lk 4)
2. Käivitus-/seiskamishoob
3. Heitveepaak
4. Puhtaveepaak
5. Harjakoost
6. Kaabitsa labad
7. Põrandapuhasti hoidenupud
8. Puhtaveepaagi kraan
9. Puhtaveepaagi tühjenduskork
10. Tagumised teisaldusrattad
11. Põrandapuhasti imivoolik

12. Vaakumvoolik
13. Setteeraldi
14. Puhtaveepaagi täitekork
15. Puhtaveepaagi tasemenäidik
16. Puhtaveepaagi täitmiskoht
17. Käivitus-/seiskamislüliti
18. Akukonnektor
19. Ülemise paagi (heitvee) tühjendusvoolik
20. Aku
21. Varuaku
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Juhtpaneeli ülevaade 
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Juhtpaneeli seadistamise ja kasutamise üksikasjalikke juhiseid vt ptk 
„Puhastamise juhtseadiste seadistamine”, lk 14.

Veevoolu lülitusnupp8

7 Harjamise/imemise nupp

4 Imemise näidik

1 Aku laetuse taseme näidik

9 Käepideme paigutushoob3 Harja töötamise/koormuse näidik

5 Veevoolu näidik

Käivitus-/seiskamislüliti10

2 Kiire/aeglane (Hi/Lo) näidik

Käivitus-/seiskamispäästikud11
6 Kiire/aeglane (Hi/Lo) nupp
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Tunnussilt

    WEEE (Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlus)

Pesur-kuivati tarvikud ja pakkematerjalid tuleb keskkonnasäästlikuks ringlussevõtuks sortida.
Kohustuslik ELi riikides.
Ärge visake pesur-kuivatit olmejäätmete hulka.
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitleva Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ ja selle riigi-
sisesesse õigusse ülevõtmise kohaselt tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud pesur-kuivatid osan-
dada, sortida ja anda keskkonnahoidlikul viisil ringlusse.

Ohutust mõjutavad koosteosad

Laadimiskaabel HO5VV-F 3 × 1,0 mm2

Akulaadur 100…240 V (50/60 Hz)

Masina üldteave
1

2

3

4

5
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Tootja nimi ja aadress
Masina tähistus
Toitepinge ja sagedus
Nimivõimsus
Suurim tõusunurk
Mass (kasutusvalmis)
CE-märgis
WEEE logo
Kaitseaste
Valmistusaeg aa/nn/seerianumber

Juhul kui tõrget ei õnnestu kõrvaldada või kui ilmneb rike, pöörduge Numaticu edasimüüja poole 
või helistage Numaticu abitelefonil +44 014 6026 9268.

10

Kanna 
kuulmiskaitsevahendeid 

Kanna 
kaitsejalatseid 

Kanna 
kaitsekiivrit 

Kanna 
kaitsekindaid

Beskyttelse mod
støv/allergifremkaldende

stoffer

Kanna 
silmakaitsmeid

Kanna 
kaitserõivaid

Kanna 
ohutusvesti 

Märja põranda 
hoiatusmärk

Märkus
Sobivate isikukaitsevahendite kehtestamiseks tuleb hinnata töötamise riske.

Isikukaitsevahendid
Mõnede tööde tegemisel nõutavad isikukaitsevahendid (PPE).

1

2
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7

8
9

10
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MIDA EI TOHI 
TEHA

Samamoodi nagu kõigi elektriseadmetega tuleb seadme kasutamise ajal olla alati tähelepanelik ja 
hoolikas ning ohutu toimimise tagamiseks tuleb seadet korrapäraselt ja ennetavalt hooldada.

Vajaliku hoolduse tegemata jätmine, sealhulgas õigetele standarditele mittevastavate vahetusosade 
kasutamine võib muuta selle seadme ohtlikuks ning seadme tootja ei saa seejuures vastutust enda kanda 

võtta.
Varuosi tellides märkige alati ära andmesildil* toodud mudeli-/seerianumber.
Hoiatus! Ärge kasutage suuremal kaldel kui 6%.

Masin ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud kehaliste, vaimsete või sensoorsete võimetega või puudulike 
kogemuste ja teadmistega isikutele (sh lastele), välja arvatud juhul, kui nad kasutavad masinat nende ohutuse eest 
vastutava isiku juhendamisel ja järelevalve all.
Tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks masinaga.

See masin ei sobi ohtliku tolmu kogumiseks.
Ärge kasutage masinat pindadel, mille kaldenurk on masinal näidatust suurem.
Masinat ei tohi hoida väljas või niisketes tingimustes.
See masin on mõeldud ainult ruumides kasutamiseks.
Lugege juhend enne seadme kasutamist läbi.

See toode vastab standardi IEC 60335-2-72 nõuetele.

MÄRKUS
Masin sobib ka ärikasutuseks, näiteks hotellides, koolides, haiglates, tehastes, kauplustes ja kontorites.

•  Jälgige, et masinat pakiks lahti ja monteeriks ainult kompetentsed isikud.
• Hoidke oma masin puhtana.
• Hoidke masina harjad heas seisukorras.
• Vahetage kulunud ja kahjustatud detailid kohe välja.
• Kontrollige toitekaablit regulaarselt kahjustuste, nagu praod ja vananemine, suhtes. Kahjustuste 
tuvastamisel vahetage kaabel enne kasutamise jätkamist välja.

• Asendage toitekaabel ainult Numaticu heakskiidetud õige asendusosaga.
• Veenduge, et töötamisalal ei ole takistusi ega inimesi.
• Veenduge, et töötamisala oleks korralikult valgustatud.
• Pühkige puhastatav ala enne puhastamist puhtaks.

• Ärge kasutage masina puhastamiseks auru- ega survepesureid ning ärge kasutage masinat vihma käes.
• Ärge hooldage ega puhastage masinat enne, kui toitekaabel on pistikupesast eemaldatud.
• Ärge laske kogenematutel isikutel masinat parandada. Pöörduge asjatundjate poole.
• Ärge koormake kaablit ega tõmmake kaablit pistikupesast lahutamiseks.
• Ärge jätke harjakoostu masinasse, kui seda ei kasuta.
• Ärge lubage masinat kasutada ilma kogemusteta, loata või asjakohase väljaõppeta töötajatel.

• Ärge kasutage masinat, kui lahusepaagid ei ole korralikult juhiste kohaselt masinale paigaldatud.
• Ärge eeldage, et masin töötab tõrgeteta ja töökindlalt, kui masinat korralikult ei hooldata.
• Ärge tõstke ega tõmmake masinat ühestki juhtseadisest, vaid kasutage peakäepidet.
• Ärge eemaldage käepidet masina küljest, v.a hoolduseks või paranduseks.
• Ärge kasutage masinat pindadel, mille kaldenurk on masinal näidatust suurem.

ORIGINAALJUHEND
ENNE KASUTAMIST LUGEGE KASUTUSJUHENDIT

Pesur-kuivati tutvustus

Koosteosa Ülevaatuse välp Uuritavad puudused
Laadimiskaabel KORD PÄEVAS Hõõrdumised, praod, lõhed, juhtide paljastused

Harjad KORD PÄEVAS Karvade purunemine, kulumine, ajamikaeluse kulumine

Kaabitsa laba ENNE IGA KASUTUST Kulumine, praod, lõhed

Filtrid ENNE IGA KASUTUST Ummistused ja prahi kogunemine

Paagid PÄRAST IGA KASUTUST Loputage heitveepaaki pärast kasutust

HOIATUS

ETTEVAATUST

MIDA PEAB 
TEGEMA
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Kasutage ainult seadmega kaasasolevaid või kasutusjuhendis nimetatud harju.
Teiste harjade kasutamine võib vähendada ohutust.
Sellele tootele on saadaval täielik valik erinevaid harju ja tarvikuid.
Kasutage ainult neid harju või patju, mis sobivad masina õigeks toimimiseks ja ette nähtud töö tegemiseks.

Oluline on, et see seade pannakse korralikult kokku ja seda kasutatakse kehtivate ohutusnõuete kohaselt.
Seadet kasutades veenduge alati, et oleksid rakendatud kõik vajalikud ohutusabinõud käitaja ja kõikide teiste 
asjakohaste inimeste ohutuse tagamiseks.
Kandke küürimise ajal mittelibisevaid jalanõusid. Tolmuses keskkonnas kasutage hingamismaski.
Masin peab laadimise ajal olema paigutatud selliselt, et võrguvoolu pistikupesa oleks kergesti ligipääsetav.
Enne masina puhastamist, hooldamist ja seadistamist või osade asendamist ja masina kasutusviisi muutmist lahutage 
toiteallikas.
Vooluvõrgust töötavad masinad tuleb lahutada toitekaabli pistikupesast eemaldamisega ja akul töötavad masinad 
tuleb lahutada käitusvõtme välja lülitamisega.

Järelevalveta jäetud masinat tuleb kaitsta juhusliku liikuma hakkamise eest.

Käitajaid tuleb õpetada masinat õigesti kasutama.

HOIATUS

1. Kandke akudega töötamisel alati isikukaitsevahendeid, näiteks näomaski, kindaid ja kombinesoone.
2. Alati kui võimalik, kasutage laadimiseks selleks asjakohaselt märgistatud ja hästi tuulutatud ala. Ärge suitsetage     

ega kasutage laadimisalal lahtist leeki.
3. Enne akude käsitsemist eemaldage oma kätelt, randmetelt ja kaelast metallist esemed, nagu sõrmused, ketid jne.
4. Ärge mitte kunagi asetage aku peale tööriistu ega metallist esemeid.
5. Laadimise lõppedes lahutage masin vooluvõrgust.
6. Enne masina kasutusest kõrvaldamist tuleb sellelt akud eemaldada.
7. Masin peab olema aku eemaldamise ajaks vooluvõrgust lahutatud.
8. Akud tuleb kõrvaldada kasutusest ohutult ning kooskõlas akude direktiiviga.
9. Kasutage ainult algupäraseid NUMATICu asendusakusid.
10. Ärge laske akudel täielikult tühjeneda, sest muidu ei pruugi enam olla võimalik akusid laadida. 
11. Ärge laske ühel akul tühjeneda teistest eraldi.
12. Ärge kasutage omavahel segamine erinevatelt masinatelt pärit akusid.
13. Sellel tootel kasutatakse ventiiliga reguleeritud (VRLA – Valve Regulated Lead Acid) geel-elektrolüüdiga pliiakusid.     

Muud tüüpi akude paigaldamine võib tekitada ohtu.

ETTEVAATUSABINÕUD AKUDEGA TÖÖTAMISEL

1. Laadige akusid alati pärast kasutamist. Laadida võib igal ajal, ei ole tarvis oodata, kuni nad on täielikult tühjenenud; 
    akudel ei kujune välja nn mälu.
2. Aku kasutusaja pikendamiseks võib vähemalt kord nädalas jätta laaduri tööle veel 4 tunniks pärast rohelise tule 
    süttimist.
3. Ärge hoiundage tühjaks laetud akudega masinat.

AKUDE HOOLDAMINE
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Kiirseadistusjuhend
PALUn LUGEGE LÄBI EnnE MIS TAHES TOIMInGU TEGEMIST.

Eemaldage kogu pakend, avage ettevaatlikult ja kontrollige selle sisu.
Enne kasutust veenduge, et akud on täielikult laetud.

! !

1

2

Pöörake käepideme paigutushooba ja liigutage käepide 
püstisesse asendisse (jn 1).

Paigaldage hari või padi (jn 2).

Pöörake põrandapuhasti kandur harja tagant välja (jn 3).

Paigaldage aku masinale (jn 5) ja ühendage vooluallikaga (jn 
5a). Enne kasutamist veenduge, et akud on täielikult laetud.

4

3

5

Kinnitage põrandapuhasti sellel oleva kahe lukustusnupu abil 
põrandapuhasti kanduri külge (jn 4).

Täitke puhtaveepaak kuni 18 liitri 
vedelikuga (vt lk 10).

Käitamise ja puhastamise 
juhtseadiseid vt lk 14.

Jn  1

Jn 2

Jn 3

Jn 4

Jn 5
Jn 5a
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Masina seadistamine
EnnE MIS TAHES SEADISTAMIST TAGAGE, ET AKU On LAHUTATUD.! !

Harjade paigaldamine
nulocki harjasüsteemi kasutamine.
Suruge hari lihtsalt kohale ja keerake lukku, mis teeb sobitamise ja eemaldamise lihtsaks.

Libistage hari/padi harjakoostu alla (jn 6).

Sobitage hari/padi ajamipadrunisse ja keerake hari  / padi oma 
kohale kinni (jn 7).

Kasutage üksnes tootja tarnitud harju/patju.
TTB 1840 vajab 400 mm harja või 360 mm patja.

Põrandapuhasti paigaldamine
Põrandapuhastit saab kiiresti vahetada, mis võimaldab kaabitsa laba lihtsat väljavahetamist ja ohutusvabastust, kui 
põrandapuhasti peaks teisaldamise ajal kinni jääma.

Pöörake põrandapuhasti kandur masina küljele (jn 8).

Kinnitage kandur põrandapuhasti 
kanduri küljes oleva kahe nupuga 
(jn 9 ja 9a).

Ärge hoidenuppe üle pingutage.

Jn 6

Jn 7

Jn 8

Jn 9 Jn 9a

Kasutatud harjade vahetamisel on soovitatav kasutada kaitsekindaid.

Märkused
Põrandapuhastit on lihtsam sobitada, kui masina mass toetub 

harjale. Esmalt tagage, et hari on paigaldatud.
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Masina seadistamine
TTB-1840 on varustatud suure 18-liitrise puhtaveepaagiga, mis võimaldab puhastada suuri pindu vaid ühe täitmisega.

Puhtaveepaagi täitmine

Puhtaveepaagi täitmiseks eemaldage täitekork (jn 10).

Täitke paak voolikust, ämbrist või muust sobivast mahutist (jn 11).

Märkused

Olge tähelepanelikud, et täitmise ajal ei satuks puhtaveepaaki kõrvalisi esemeid (lehti, karvu, mustust jms).
Ämbri vms kasutamisel veenduge alati, et see on puhas ega sisalda prahti.

Täitetaseme näidik
Täitke puhtaveepaak kuni 18 liitri veega, mille hulgas on ka vajalikud kemikaalid.
Järgige kemikaali tootja juhiseid.
See võimaldab masinat tahapoole kallutada ja teisaldada vedelikku maha loksutamata (vt lk 12).

Jälgige täitetaseme näidikut 
(jn 12).

Näitab, et puhtaveepaak on täis 
(jn 13a).

Jn 10

Jn 11

Jn 12 Jn 13 Jn 13a

Näitab, et puhtaveepaak on tühi 
(jn 13).
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Masina seadistamine

Tervisele ohtlike pesuainete kasutamise järelevalve (COSHH)

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage mittevahutavat kemikaali, mida lahustage tootja 
tehniliste tingimuste kohaselt. Täpsemaid juhiseid ohtlike ainete kohta vaadake töökaitse 
juhiste kodulehelt.

Veevoolu reguleerimine
Masina vasakul küljel on veepaagi kraan (jn 14).

Kõige parem on hoida seda 45° asendis, mille korral 
   jätkub pesemislahust täielikult laetud aku kogu tööajaks  
     (jn 15).

Tähtis
Ärge kasutage masinat enne, kui kasutusjuhend on läbi loetud ning sellest on täielikult aru saadud.! !

KEMIKAALIDE KÄSITSEMInE JA SEGAMInE
Tagage alati kemikaali tootja ohutusjuhendist kinnipidamine.

Kasutage ainult automaatsetes pesur-kuivatites kasutamiseks mõeldud kemikaale.! !

Jn 14

Jn 15

450

Puhastuseelsed nõuanded
Enne puhastamise alustamist paigaldage asjakohased 
hoiatusmärgid ning pühkige põrand tolmust puhtaks (jn 16).

Märja põranda märk (tellimisel, 
Numaticu tootekood 629044).

Jn 16
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Masina seadistamine
Masinaga liikumine

Ettevaatust
TTB-1840 liigutamisel või tõstmisel järgige tõstmisele kehtivaid riiklikke ohutusnõudeid.! !

Kui alumine paak (puhas vesi) on täis, võib masinat kallutada 
kuni 45° (jn 17).

Kui ülemine paak (heitvesi) on täis, võib masinat kallutada 
kuni 10° transportimiseks tühjenduskohta (jn 18).

Ettevaatust
Enne masina tõstmist veenduge, et mõlemad paagid on tühjad ja aku on eemaldatud.! !

Transportige masinat peamistel teisaldusratastel tagasi 
kallutades (jn 19).

Tühja masina mass (jn 20)

Ilma akupakita: 38,5 kg (85 lbs)

Akupaki mass: 13,5 kg (30 lbs)

Kogu masin: 52 kg (115 lbs)

Jn 17

Jn 18

Jn 19

Jn 20
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Masina kasutamine 
Eelküürimine
TTB-sari on mõeldud erinevate põrandatüüpide ja määrdumistasemetega toimetulemiseks.
Tugevalt määrdunud põrandatel kasutage topeltküürimise tehnikat.
Esmalt eelküürige põrand tõstetud asendis oleva põrandapuhastiga, laske kemikaalil mõjuda ning siis küürige kogu 
ala teist korda nii, et põrandapuhasti on langetatud asendis. 

Põrandapuhasti tõstmisel veenduge, et põrandapuhasti kandur paikneb masina keskel (jn 22).
Tõstke käepideme aluse juures olevat hooba ja lukustage see oma kohale (jn 23).

Puhta vee ja kemikaali segu väljutatakse THRU-FEED-süsteemi abil.
Seejärel kogutakse heitvesi põrandapuhasti abil kokku (vt lk 9).
Ühtlase puhtuse saamiseks tehke iga küürimisrada 10 cm laiuse 
ülekattega (jn 24).

Triipude tekkimisel pühkige põrandapuhasti labad puhtaks (jn 25).

Põrandapuhasti kasutamine

Märkus.    Nurkades või takistustest möödumisel tuleb olla ettevaatlik ning vähendada sõidukiirust.

Jn 21 Jn 22 Jn 23

Jn 24

Jn 25

Märkus.   Põrandapuhasti lukustamiseks tõstetud asendisse liigub hoob üles- ja tahapoole.

TTB-1840 võimaldab valida suure (Hi) või väikese (Lo) kiiruse.

Kiire/aeglane (Hi/Lo) seadistus
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Puhastamise juhtseadiste seadistamine

Käivitamiseks vajutage päästikuid ja korraks kollast lülitit 
(jn 26).

Kui harjamootor töötab, vajutage vedeliku juhtimiseks kraani 
sisse-/väljalülitusnuppu (jn 27a). Puhtaveepaagi kraan peab 
olema avatud.
Kõige parem on hoida kraani 45° asendis (jn 27), mille korral 
jätkub pesemislahust täielikult laetud aku kogu tööajaks.

Päästikute vabastamise järel lülituvad harjamootor ja 
pesemislahuse pump välja, kuid imimootor jätkab 10 
sekundit töötamist.

Ainult harja kasutamiseks vajutage tsüklinuppu                
(jn 27b).

Selles režiimis on vajalik käivitusjada.
Kraaninupp toimib selles režiimis.

Et kasutada ainult imemist, vajutage uuesti tsüklinuppu.
Selles režiimis ei ole käivitusnuppu ja päästikuid vaja 
(jn 27c).
Selle režiimi väljalülitamiseks ja vaikerežiimi naasmiseks 
vajutage tsüklinuppu. Kui juhtpaneeli ei kasutata, lülitub see 
60 sekundi pärast automaatselt välja.

Juhtpaneeli aktiveerimiseks vajutage tsüklinuppu               või päästikut (jn 26).

Harja ülekoormus
Harjamootori ülekoormuse korral hakkab harja valgusdiood 
vilkuma (jn 27d).
Masina seiskamiseks ja jahtumise võimaldamiseks laske 
käepideme päästikud lahti.

Kui harjamootor on üle koormatud, siis kaaluge teist 
tüüpi harja kasutamist.

Harja suur koormus vähendab aku tööaega. 

Jn 26
Jn 27

1 1

(Jn 27a)

(Jn 27b)

(Jn 27c)

(Jn 27d)

450
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Korraline hooldus
EnnE MIS TAHES HOOLDUST TAGAGE ALATI, 

ET MASInA AKU On LAHUTATUD.! !
Tühjendage pärast kasutamist 
tühjendusvooliku abil heitveepaak ja 
loputage see puhta veega üle. A

Eemaldage kaks voolikut, mis ühendavad setteeraldit 
masinaga (jn 28).
Tõstke setteeraldi üles. Uurige iga puhastamise ajal 
setteeraldi kummitihendi seisukorda (jn 29).
Loputage puhta veega.

MÄRKUS
Vältige puhtaveepaagi tühjenduskorgi ülepingutamist.

TTB-1840 on kujundatud lihtsalt ning seda on ka kerge osandada ja puhastada.

Eemaldage setteeraldisse pandud kaks filtrit ja loputage puhta veega puhtaks (jn 30 ja 30a).
Tagasiasetamisel paigaldage enne tagumine filter ja seejärel kinnitage esimene oma kohale (jn 31 ja 32).

Enne paagi eemaldamist 
lahutage aku ja eemaldage see 
(jn 33).

Tühjendatud ülemise 
heitveepaagi võib lihtsalt ära 
tõsta (jn 33a).

Puhtaveepaagi saab tühjendada masina vasakul küljel 
oleva kollase korgi kaudu. Korgil on kummitihend ja selle 
eemaldamiseks võib olla vaja mutrivõtit (jn 34).

Jn 28

Jn 29

Jn 30 Jn 31 Jn 32

Jn 33

Jn 34

A

Jn 30a

Jn 33a
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Korraline hooldus
Tühjendatud puhtaveepaagi võib eemaldada.
Kõigepealt lahutage vee toitetoru kraanist. Selleks lükake 
punane kraaniklamber sisse ja tõmmake samal ajal toru ära 
(jn 35).

Puhtaveepaagi eemaldamine

Põrandapuhastist tuleva musta 
imivooliku saab lihtsalt põrandapuhasti 
küljest ära tõmmata (jn 36).

Puhtaveepaagis on filter, mis paikneb 
puhta vee sisselaskeava all (jn 36a).
Loputage kõiki voolikuid ja filtreid puhta 
veega.

Puhtaveepaagi tagasiasetamine
Kinnitage imivoolik põrandapuhasti külge (jn 37) ja viige voolik 
puhtaveepaagis olevast avast läbi (jn 37a).

Asetage paak masina alusele.

Vee toitetoru saab lihtsalt 
kraanile lükata (jn 38a).

MÄRKUS
Veenduge, et vee toitetoru paikneb 
paagi alusel olevas kanalis (jn 38).

Heitveepaagi tagasiasetamine
Paigutage imivoolik näidatud viisil 
(jn 39).

Asetage paak masinale (jn 39a).

Paigaldage setteeraldi tagasi ning ühendage vaakum- ja 
imivoolik uuesti (jn 40).

Jn 35 Jn 36

Jn 38

Jn 39

Jn 40

Jn 38a

Fig 36a

Jn 37a
Jn 37

Jn 39a
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Põrandapuhasti labade vahetamine
! !EnnE MIS TAHES HOOLDUST TAGAGE ALATI,

ET MASInA TOIDE On VÄLJA LÜLITATUD.

Põrandapuhasti vahetamiseks pöörake see kõigepealt 
masinast eemale (jn 41).

                  
                 Avage kaks põrandapuhasti hoidenuppu (jn 42).

Keerake lahti neli labahoidikut hoidvat nuppu (jn 43).
Eemaldage labahoidik (jn 44).
Vahetage kaabitsa labad välja, kasutades varulabade komplekti (606261) (jn 45) ja paigaldades labad vormitud 
paigalduskõrvadele.

Paigaldage labahoidik tagasi ja kinnitage see kahe välimise nupuga (jn 46).
Põrandapuhasti labade paigaldamine

Veenduge, et piludega laba jääb põrandapuhasti ette (jn 47).

Paigaldage põrandapuhasti tagasi ja kinnitage 
see kahe keskmise nupuga.

Paigaldamise juhiseid vt lk 9.

1. Põrandapuhasti põhikorpus

2. Labade kandur

3. Tagumine laba

4. Eesmine laba (piludega)

5. Hoidenupud (4 tk)

1

2

3

5

4

Jn 41
Jn 42

Jn 43 Jn 44 Jn 45

Jn 46 Jn 47

Märkus
Labad on pööratavad, mis 

pikendab nende kasutusaega.

Kasutage NUMATICu originaalvaruosi. 
Kasutage varulabade komplekti (606261).
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Akude hooldamine 
Aku eemaldamine

Lahutage aku punase ühenduspideme abil masinast 
(jn 48).

Seejärel võib aku masinalt ladustamiseks või 
   laadimiseks ära tõsta (jn 49).

Laadige masin täielikult pärast selle viimast kasutamist.

Ärge jätke masinat tühjaks laetud olekusse.

Ebakorrapärase kasutamise korral,
st kui masin jäetakse pikemaks ajaks laadimata, soovitame akujuhtmed lahti võtta.

Kui masin kavatsetakse jätta seisma kauemaks kui 30 päevaks, tuleb akud täielikult täis laadida.

Märkus
Akusid tuleb uuesti laadida iga 3 kuu järel.

Laadige akud täielikult täis päev enne masina uuesti kasutama asumist.

Jn 48 Jn 49

Akupaki sulavkaitsme eemaldamine

Akupakk tarnitakse paigaldatud 40 A 
sulavkaitsmega (jn 50).

Asendage sulavkaitse Numaticu heakskiidetud 
osaga (208526) (jn 51).

Jn 50

Jn 51
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Masina laadimine

TTB-1840 tarnitakse koos autonoomse laaduriga.

Sisestage oma asukohariigis vajalik laadimiskaabel laadurisse.

Ühendage laadur sobiva vooluallikaga.

Akude näidik näitab akude laetuse taset. Täielikult laetud akude puhul põlevad näidiku kõik 
tuled  (Jn 53). Masina kasutamisel ning akude tühjenemisel hakkavad näidiku tuled ülevalt 
alla järjest kustuma. Kui akudel lastakse tühjeneda kuni tasemeni, kus ainult üks punane tuli 
on jäänud põlema, tuleb akud asendada või laadida.

Vooluvõrku ühendamisel süttib punane laadimisnäidik põlema.
Täielikuks laadimiseks tuleb aku jätta laadima umbes 6 tunniks.

Täieliku laadimise järel lahutage laadimiskaabel nii vooluallika kui ka masina küljest.

Aku laetuse olekut näitavad laaduri esiküljel olevad lambid (jn 53).

Masina suurima jõudluse tagamiseks ning akude kasutusea pikendamiseks pidage palun kinni järgmistest 
lihtsatest sammudest.

Tavalise igapäevase kasutamise 
korral.

Laadige akusid pärast iga kasu-
tamist, hoolimata masina kasutusa-

jast (vt jn 52).

Ühendage laadur akuga ja laaduri 
pistik sobiva toiteallikaga (jn 52a).

Masina aku võimaldab täieliku laetuse korral töötada umbes 45 minutit (Hi-režiim).

Mõne kasutuskorra järel tuleb akud täiesti tühjaks ja täis laadida ning harjad tuleb parima 
tõhususe saavutamiseks sisse töötada.

TTB-sarja laadimisaeg on umbes 6 tundi. 

Varuakud on saadaval edasimüüja käest.

Osade numbreid vaadake TTB-1840 varuosade loetelust.

Jn 52

Jn 53

Jn 52a

Valgusdiood Tähendus

Põleb punane valgusdiood Toimub laadimise esimene järk

Põleb kollane valgusdiood Toimub laadimise teine järk

Põleb roheline valgusdiood
Laadimis- või hooldusjärgu lõpp.
Lahutage toiteallikas.
Lülitage toiteallikas välja ja seejärel sisse, et 
laadimine taaskäivitada

Vilgub punane valgusdiood

Sobimatu aku või laadimise tõrge.
Ohutustaimeri aeg on ületatud.
Sisemine lühis.
Lahutage toiteallikas.
Lülitage toiteallikas välja ja seejärel sisse, et 
laadimine taaskäivitada

Vilgub kollane valgusdiood Aku ei ole ühendatud

ALGKÄIVITUS
Roheline valgusdiood vilgub 2 
korda

Akulaadur on seadistatud geel- või AGM-
akude laadimiseks

Punane valgusdiood vilgub 2 
korda

Akulaadur on seadistatud plii-happeakude 
laadimiseks
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Tõrketuvastus
TÕRGE PÕHJUS LAHEnDUS
Masin ei hakka tööle Sularid puuduvad või on läbi põlenud.

Aku ei ole ühendatud.

Aku on tühi

Paigaldage või vahetage sulavkaitse (lk 8).

Ühendage aku (lk 8).

Laadige akusid (lk 19/21).

Imemine ei hakka tööle Imemine ei ole sisse lülitatud Lülitage imemine sisse (lk 17).

Ebapiisav vee üleskorje Heitveepaak on täis.

Ummistunud/blokeeritud imivoolik.

Lahtised voolikuühendused.

Prahikorvi filter on ummistunud/blokeeritud.

Setteeraldi filter on ummistunud/blokeeritud.

Setteeraldi tihend on halvas seisundis.

Setteeraldi tihend on kahjustatud.

Imivoolik on kahjustatud/lõhenenud.

Põrandapuhasti labad on kahjustatud.

Aku on tühi

Tühjendage heitveepaak (lk 17).

Eemaldage ja puhastage (lk 17).

Suruge ühendused kindlalt kinni (lk 17).

Eemaldage ja puhastage (lk 17).

Eemaldage ja puhastage (lk 17).

Puhastage ja pange tagasi (lk 17).

Uuendage (pöörduge teenindusosakonna poole).

Uuendage (pöörduge teenindusosakonna poole).

Uuendage (pöörduge teenindusosakonna poole).

Laadige akusid uuesti (lk 19/21).

Harjamine/küürimine ei toimi Harjad ei ole paigaldatud.

Harja ülekoormus

Kontrollige ja paigaldage (lk 10).

Taaskäivitage masin (lk 14, jn 27d).

Veevool on väike või puudub Puhtaveepaak on tühi.

Puhtaveepaagi filter on blokeeritud/ummistunud.

Vale veevoolu seadistus.

Täitke puhtaveepaak (lk 11).

Eemaldage ja puhastage (lk 17).

Reguleerige kraani vajaduse järgi (lk 14).

Masin seiskub töötamise ajal Harjasüsteemile mõjub liiga suur koormus.

Akude sular on läbi põlenud

Taaskäivitage masin ja vähendage harjade koormust 

puhastatava põrandatüübi järgi (lk 14, jn 27d).

Vahetage 40 A sulavkaitse välja (lk 18).

Tehnilised andmed
Harja-mootor Imimootor

Harjade 
suurused

Padja 
suurused

Mass Kaitseklass
Tööaeg akupaki 

kohta
Võimsus

400 W 24 V 
300 W 400 mm 360 mm 52 Kg IPX4 Hi: 35 min

Lo: 45 min 2 x 12 V (24 V) 18 Ah

Tööpindala 
akupaki kohta

Vedeliku 
voolukiirus
(kraan 45°)

Harja/padja 
surve

Kiirus Laadimis-aeg Puhastus-kiirus Puhastus-kiirus Müra Suurus

1050 m2 0,35 l/min
(60 min)

27,4/
26,2 g/cm2

Hi: 150 p/min
Lo: 130 p/min 6 h 0-4,2 km/h 0.6 m/s2 Hi: 70,3 dB(A)

Lo: 68,2 dB(A)

 850mm x
1132mm x
 520mm  

Mudel TTB-1840
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Soovitatavad varuosad – TTB-1840

606260 TTB-1840 AKUPAKK (KARBIS) 606261 TTB-1840 VARULABADE KOMPLEKT
606266 TTB-1840 AKU- JA LAADURIPAKK (UK) 303985 TTB-1840 TÄITEKORGI KOMPLEKT
606267 TTB-1840 AKU- JA LAADURIPAKK (EURO) 237268 TÄITEKORGI KAAS
606268 TTB-1840 AKU- JA LAADURIPAKK (ŠVEITS) 237232 TTB-1840 SETTEERALDI FILTER
606269 TTB-1840 AKU- JA LAADURIPAKK (CSA) 237260 TTB-1840 PRÜGIKORV
606270 TTB-1840 AKU- JA LAADURIPAKK

(LÕUNA-AAFRIKA)
231054 TTB-1840 IMIVOOLIK

606271 TTB-1840 AKU- JA LAADURIPAKK (AUS) 213055 TTB-1840 VAAKUMVOOLIK
606272 TTB-1840 LAADURIPAKK (UK) 208471 PÜSIPINGEKLAMBER
606273 TTB-1840 LAADURIPAKK (EURO) 303997 TTB-1840 TÜHJENDUSVOOLIKU KOMPLEKT
606274 TTB-1840 LAADURIPAKK (ŠVEITS) 208448 PAAGI TÜHJENDUSKORK
606275 TTB-1840 LAADURIPAKK (CSA) 208526 40 A VARUSULAVKAITSE
606276 TTB-1840 LAADURIPAKK (LÕUNA-AAFRIKA) 208455 M5 NUPP (MUST)
606277 TTB-1840 LAADURIPAKK (AUS) 208537 PÜSIPINGEKLAMBER (VAAKUMVOOLIK)

606105

400 mm küürimishari 
(MDA-21)

606400

360 mm Padloci 
ajami paneel

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

Märkused
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TTB-1840
DRW-7279 (A06) 06:08:2012
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EÜ vastavusdeklaratsioon

EL 
VASTAVUSDEKLARATSIOOn

Käesolevaga kinnitame ja kanname vastutust selle eest, et 
alljärgnevad tooted vastavad kõigile EL direktiivide sätetele.

Masina kirjeldus:                               Kombineeritud masin
Tüüp: TTB 1840 seeria 

Deklareeritavate standardite vastavus käsitleb:
IEC 60335-1:2010
IEC 60335-2-72:2002 +A1:2005 +A2:2006

EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997 +A1:2001
BS EN 62233:2008

Selle masina tehniline dokumentatsioon on tootja nimel ja 
loa alusel kinnitatud järgneva allkirjaga:

Allkiri: Kuupäev: 01/01/2013
Numatic International Limited,  
Chard , Somerset. 
TA20 2GB 
www.numatic.co.uk EE

13

Ametikoht: Tehniline juhtNimi:  Allyn Boyes  

Tootja:               Numatic International Limited

Masinate Direktiiv 2006/42/EC
EMC Direktiiv 2004/108/EC
RoHS Direktiiv 2011/65/EU
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Numatic International Limited, Chard, Somerset, TA20 2GB, ENGLAND.
Telephone 01460 68600 Fax: 01460 68458                     www. numatic.co.uk

Numatic International GmbH, Fränkische Straße 15-19, 
30455 Hannover, DEUTSCHLAND. 
Tel: 05 11 98 42 16 0 Fax: 05 11 98 42 16 20                         www.numatic.de

Numatic International S.A., 13/17 rue du Valengelier, EAE la Tuilerie, 77500 
Chelles, FRANCE. Tel: 01 64 72 61 61 Fax: 01 64 72 61 62       

www.numatic.fr

BeNeLux Distribution, Numatic International BV, Postbus 101, 2400 AC 
Alphen aan den Rijn, NEDERLAND.Tel: 0172 467 999 Fax: 0172 467 970

www.numatic.nl

Numatic International (Pty.) Ltd. 16th & Pharmaceutical Roads, 
Midrand, Gauteng, S.A. 1685. Tel: 0861 686 284 Fax: 0861 686 329

www.numatic.co.za

Numatic International Schweiz AG. Sihlbruggstrasse 142,
6340 Baar. SCHWEIZ. Tel: 0041 (0) 41 76 80 76 - 0. 
                                    Fax: 0041 (0) 41 76 80 76 - 9.            www.numatic.ch

Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma sellest ette teatamata.

Masin on pakitud koos 
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