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KOMBISKURMASKIN

Index

När du har tagit bort all förpackning 
ska du öppna försiktigt och kontrollera 

innehållet.
 

● Ägaranvisningar
● Laddningskabel + laddare
● Batteripaket ● Skurborste 

● Sugramp

LÄS DET HÄR INNAN DU 
BÖRJAR ANVÄNDA MASKINEN.

1 Användarens kontrollpanel (se sida 4)
2 På/Av-spak
3 Smutsvattentank
4 Renvattentank
5 Borstdäck
6 Gummiskrapor
7 Låsskruvar för golvredskap
8 På/Av-kran för renvatten
9 Lock för tömning av renvattentanken

10 Dammsugarslang för golvredskap
11 Dammsugarslang
12 Separator
13 Lock för påfyllning av renvattentanken
14 Indikator för renvattennivå
15 Påfyllningsöppning för renvattentanken
16 På/Av-knapp
17 Batterikontakt
18 Tömningsslang för övre tank (smutsvatten)
19 Batteri

TTB 1840G
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SCRUBBER DRYER

1 Indikator för batteriets laddningsnivå

2 Indikator för hög/låg

3 Indikator för borstdrivning/-belastning

4 Indikator för dammsugare

5 Indikator för vattenflöde

6 Knapp för hög/låg

7 Programknapp

8 Vattenflöde av/på-knapp

9 Spak för handtagets läge

10 Strömbrytare

11 Av-/på-avtryckare

Översikt över kontrollpanelen

Kontakta din lokala Numatic-återförsäljare 
eller Numatics kundtjänst på 

+44 (0)1460 269268 
om problemet inte går att åtgärda eller vid 

funktionsfel.
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Snabbinställningsguide

TTB1840G INNEHÅLLET.

● Ägaranvisningar
● Laddningskabel + laddare
● Batteripaket ● Skurborste 

● Sugramp

Använd spaken för handtagets läge (Fig.1.) och flytta handtaget till upprätt läge (Fig.2) 

För in borsten/rondellen under borstdäcket 
(Fig.3).

Montera borsten/rondellen till enhetens 
chuck, vrid för att låsa fast 
borsten/rondellen på plats (Fig.4).

Sväng ut hållaren för golvredskapet 
från baksidan av borsten. Sätt fast 
golvredskapet i hållaren med hjälp av de två 
låsskruvarna på golvredskapet. (Fig.5).

Fyll renvattentanken med 
maximalt 18 liter.

Installera batteriet i maskinen (Fig.6) och anslut strömförsörjningen (Fig.7). Kontrollera att 
batteriet är laddat innan du använder det.

LÄS DET HÄR INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA MASKINEN.
NÄR DU HAR TAGIT BORT ALL FÖRPACKNING SKA DU ÖPPNA FÖRSIKTIGT 

OCH KONTROLLERA INNEHÅLLET. !!
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Sväng hållaren för golvredskap till sidan av 
maskinen. (Fig.1).

Sätt fast hållaren med hjälp av de två 
vreden på hållaren. (Fig.2) - (Fig.3).

Dra inte åt låsskruvarna för hårt.

Se till att inspektionslocket är på plats på 
fluidröret. (Fig.4) - (Fig.5)

För montering av golvverktygsklingorna
(See Page 10).

Ställa in maskinen

SE ALLTID TILL ATT BATTERIET ÄR BORTKOPPLAT 
INNAN NÅGRA JUSTERINGAR UTFÖRS. !!

400 mm borste eller en 360 mm rondell.
Utrustad med borstsystemet Nulock.
Det är enkelt att montera och ta bort borsten. Tryck in borsten och vrid den tills den låses på plats.
För in borsten/rondellen under borstdäcket.
Montera borsten/rondellen till enhetens chuck, vrid för att låsa fast borsten/rondellen på plats.
Skyddshandskar rekommenderas vid byte av borstar.
Slå på ren vattenkran.

Montera borsten / vadderar / Slå på vatten

Montera golvredskapet
Golvredskapet går snabbt att montera och det är enkelt att byta ut gummiskrapan. Dessutom finns en lossningsfunktion som aktiveras 
om redskapet fastnar i något medan maskinen körs.

Obs! Det är enklare att montera golvredskapet om maskinens vikt vilar på borsten. Se till att borsten monteras först.

1 2 3

4 5
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Ställa in maskinen

Obs! Var ytterst försiktig så att främmande ämnen (löv, hårstrån, smuts osv.) inte hamnar i renvattentanken under 
påfyllningen. Om du använder en hink eller liknande ska du se till att den är ren och fri från skräp.

TTV 1840 är utrustad med en stor 18 liters renvattentank som gör att du kan rengöra stora ytor utan att behöva 
fylla på vatten flera gånger.

TTV 1840 är utrustad med en stor 18 liters renvattentank som gör att du kan rengöra stora ytor utan att behöva 
fylla på vatten flera gånger.

Fylla på renvattentanken

Indikator för påfyllningsnivå

Justering av vattenflöde

Ta bort påfyllningslocket för att fylla renvattentanken (Fig.1). Fyll på med hjälp av en slang, en hink eller en lämplig 
behållare. (Fig.2). Använd indikatorn för påfyllningsnivå (Fig.3).

1 2 3

Fill Indicator

A

1 2

B

Visar att renvattentanken är full 
(Fig.B)

Visar att renvattentanken är tom
(Fig.A)

På/Av-reglaget för kranen sitter på maskinens vänstra sida (Fig.1).
Kranen ska helst ställas på 450. Med den här inställningen räcker rengöringsmedlet 
lika länge som ett fulladdat batteri (Fig.2).
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LED-lampan för borsten blinkar ifall motorn till borsten har 
överbelastats (Fig.F).

Släpp upp utlösarna på handtaget, så stannar och återställs 
maskinen..

Ställa in rengöringsparametrar

Överbelastning på borste

Gör så här för att starta: håll ett av reglagen intryckt och tryck 
på den gula startknappen en gång (Fig.A).

Tryck på På/Av-knappen för kranen för vätskestyrning (Fig.C), 
medan borstmotorn är igång. Kranen för renvatten måste vara 
öppen.

Kranen ska helst ställas på 450 (Fig.B) Med den här 
inställningen räcker rengöringsmedlet lika länge som ett 
fulladdat batteriy.

När reglagen släpps stängs borstmotorn och pumpen för 
rengöringsmedel av. Sugmotorn fortsätter att gå i 10 sekunder.

Tryck på omkopplaren för att endast använda 
borsten(Fig.D).

Startsekvensen är nödvändig i det här läget.
Kranknappen är aktiverad i det här läget.

Tryck på omkopplaren igen för att endast använda sugfunk-
tionen. Startknappen och reglagen behöver inte användas i det 
här läget (Fig.E)

Tryck på omkopplaren för att stänga av det här läget och 
återgå till standardläge.

Om panelen inte används, stängs den av automatiskt efter
60 sekunder.

Om borstmotorn fortsätter att överbelastas ska du prova att använda en annan typ av 
borste. Kraftig borstbelastning försämrar batteriets drifttid. !!

Gör så här för att aktivera kontrollpanelen: tryck på eller tryck på ett reglage (Fig.A).   

450

A

C

D

E

F

B
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När golvredskapet ska lyftas måste hållaren 
för golvredskap vara ställd i mitten av 
maskinen.
Höj spaken i närheten av basen av 
handtaget och lås den i detta läge

Efter användning ska smutsvattentanken 
tömmas med hjälp av tömningsslangen. 
Spola ur med rent vatten (fig.A).

Renvattentanken kan tömmas via det 
gula locket på vänstra sidan av maskinen. 
Locket har en gummipackning. Du kan 
behöva en nyckel för att ta bort den (fig.B).
OBS! Dra inte åt tömningslocket för 
renvatten för hårt.

Höjning / sänkning
Golvverktyget

Tömning Top Tank

Tömningstanken

Maskindrift

VID HANTERING OCH BLANDNING AV KEMIKALIER.
SE ALLTID TILL ATT FÖLJA KEMIKALIETILLVERKARENS SÄKERHETSANVISNINGAR.

ANVÄND ENDAST KEMIKALIER SOM REKOMMENDERAS FÖR AUTOMATISKA KOMBISKURMASKINER. !!
Viktigt!

Använd inte maskinen innan du har läst och 
förstått bruksanvisningen. !!

A B

För användning, ställ in vattenflödet, sänk ned sugrampen, sätt igång sugfunktionen och vattenflöde 
Håll in de röda reglagen på handtaget och tryck en gång på den gula knappen.

Det smutsiga vattnet tas sedan upp av sugrampen.
Överlappa den rengjorda ytan med 10 cm så att hela golvet rengörs.

Använd dubbelskurmetoden på golv som är hårt nedsmutsade. 
Förskura först golvet med golvredskapet i upphöjt läge och låt 
kemikalierna verka. Skura sedan området en andra gång med 
sänkt golvredskap.

Torka av golvredskapets blad om golvet blir strimmigt.

OBS!  MINSKA HASTIGHETEN I KURVOR ELLER VID 
MANÖVRERING RUNT HINDER.

Machine In Use
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Regelbundet underhåll

Koppla bort separatorn från maskinen genom att ta bort de två 
slangarna (Fig.1 & 2).
Remove fixing band holding separator in place (Fig.3).

Lyft av separatorn. Separatorn har en gummitätning som bör 
undersökas vid varje rengöring (Fig.4). 

Skölj med rent vatten.

SE ALLTID TILL ATT BATTERIET ÄR BORTKOPPLAT
INNAN NÅGON FORM AV UNDERHÅLL UTFÖRS !!

Efter användning ska smutsvattentanken 
tömmas med hjälp av tömningsslangen. 
Spola ur med rent vatten (fig.A).

Renvattentanken kan tömmas via det 
gula locket på vänstra sidan av maskinen. 
Locket har en gummipackning. Du kan 
behöva en nyckel för att ta bort den (fig.B).
OBS! Dra inte åt tömningslocket för 
renvatten för hårt.

Tömning Top Tank

Separator

Tömningstanken

A

1

2

3
4

A B

B

Ta bort de två filtren som är monterade i separatorn och spola med rent vatten (Fig.A & B).
Börja med att montera bakre delen av filtret och kläm sedan fast den främre delen. 
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Byta golvredskapets blad

2

4

3

5

1

Golvverktygs Översikt

1. Låsskruvar x 4 

2. Främre blad (skårat)

3. Bladhållare

4. Bakre blad

5. Golvredskapets huvuddel

SE ALLTID TILL ATT BATTERIET ÄR BORTKOPPLAT 
INNAN NÅGON FORM AV UNDERHÅLL UTFÖRS !!

Använd NUMATIC originalreservdelar. 
Använd utbytesbladsatsen (903531)

När golvverktyget ska bytas ska det först 
svängas ut från maskinen. Lossa de två 
låsskruvarna till golvverktyget (Fig.A).

Dra sugrampen bort från maskinen (Fig.B).

Sätt dit bladhållaren och spänn fast den med de två yttre skruvarna.
Se till att det skårade bladet är riktat mot främre delen av golvverktyget.
Obs! Det går att vända på bladen, vilket innebär att de håller mycket längre.
Montera golvverktyget med de två skruvarna i mitten.

A

1 2 3

B

Byt ut gummiskraporna med (903531) 
utbytesbladsatsen (Fig.3), Montera 
bladen på de gjutna styrtapparna.

Ta bort bladhållaren (Fig.2).Skruva ur de fyra skruvarna som håller 
fast bladhållaren (Fig.1).

Montera golvredskapets blad
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Regelbundet underhåll

Koppla ur batteriet från maskinen med hjälp av det röda anslutningshandtaget (Fig.A & B).
Batteriet kan sedan lyftas ut ur maskinen för lagring eller laddning (Fig.C).

Batteripaketet är försett med en 40 A säkring.
Byt ut säkringen mot (208526) en del som är godkänd av Numatic

Ladda maskinen helt efter den sista användningen. Låt inte maskinen stå oladdad.
Vid onormal användning: dvs. om maskinen får stå oladdad en tid, rekommenderar vi att 
batteriet kopplas ur. Om maskinen inte kommer att användas på 30 dagar eller mer måste 
batterierna vara fulladdade. Obs! Batterierna ska underhållsladdas var tredje månad. Ladda 
dem helt dagen innan du börjar använda maskinen igen. Vid normal daglig användning: 
Ladda batterierna efter varje användning oavsett hur länge du har kört maskinen. Anslut 
laddningsenheten till batteriet  och koppla in laddaren i ett lämpligt nätuttag.

CBA

Ta bort batteriet

Battery Charging

Ta bort säkringen till batteripaketet

Signal (LED) Betydelse

Röd LED tänd Första laddningsfasen pågår.

Gul LED tänd Andra laddningsfasen pågår.

Grön LED tänd Laddnings- eller underhållsfasen är klar.

Röd LED blinkar Intern kortslutning.
Koppla bort från nätuttaget.

Gul LED blinkar Batteriet är inte inkopplat.

Batteriindikatorn visar batteriernas laddningsnivå; alla indikatorns lampor tänds när batterierna är fulladdade.
Indikatorns lampor släcks från topp till botten allteftersom maskinen används och batterierna laddas ur.
När batterierna har laddats ur så mycket att endast en röd lampa är tänd ska användaren antingen byta ut eller ladda batteriet.
Batteriet som följer med den här maskinen ger en körtid på ca 45 minuter (Hi-läge) när det är fulladdat.
Maximal effektivitet uppnås om batteriet laddas ur helt och laddas om några gånger och efter att borstarna har använts ett tag.
Laddningstiden är ungefär sex timmar. Reservbatterier finns att köpa från din leverantör. Se reservdelslistan för TTB-1840 för 
reservdelsnummer. TTB-1840 levereras med en fristående laddare. Sätt i den landsspecifika laddningskabeln i laddaren.
Anslut laddaren till en lämplig strömkälla.
När maskinen ansluts till elnätet tänds den röda laddningsindikatorn. Batteriet bör laddas i 6 timmar så att det garanterat blir fulladdat.
När batteriet är fulladdat ska laddningskabeln kopplas loss från både strömkällan och maskinen.
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Problemlösning

Kontakta din lokala Numatic-återförsäljare eller Numatics kundtjänst på +44 (0)1460 269268 
om problemet inte går att åtgärda eller vid funktionsfel.

Model - TTB 1840G

Borstmotor Sugmotor Borststorlekar Rondellstorlekar Vikt Bruttovikt

400 W 24V 300 W 400 mm 360 mm 52 Kg 70 Kg

Specifications

Skyddsklass Körtid per 
batteripaket

Vatten
Kapacitet

Vätska
Flöde Ljudnivå Skurhastighet

IPX4 Hi - 35 mins
Lo - 45 mins 18 L 0 - 0.35 L/Min Hi - ≤ 70.3 dB(A)

Lo  - ≤ 68.2 dB(A) 0 - 4.2 KPH

Hastighet Borsttryck Rondelltryck Storlek Hand-/
armvibration

Laddningstid

Hi – 150 varv/min
Lo –130 varv/min 27.4 g/cm2 26.2 g/cm2

Width     = 520 mm
Length     = 850 mm

Height      = 1132 mm
0.6 m/s2 6 timmar

PROBLEM ORSAK LÖSNING
Maskinen går inte igång Säkringar saknas eller har gått

Batteriet är inte inkopplat
Dåligt laddat batteri

Sätt i eller byt ut säkringen (sida 8)
Anslut batteriet (sida 8)
Ladda batterierna (sida 19/21)

Sugfunktionen fungerar inte Dammsugaren är inte påslagen Slå på dammsugaren (sida 17)

Dålig vattenupptagning Smutsvattentanken är full
Igensatt/blockerad dammsugarslang
Slangens anslutning sitter löst
Skräpfiltret är igensatt/blockerat
Separatorfiltret är igensatt/blockerat
Dålig separatortätning
Skadad separatortätning
Skadad/sprucken dammsugarslang
Golvredskapets blad är skadade
Dåligt laddat batteri

Töm smutsvattentanken (sida 17)
Ta bort och rengör (sida 17)
Tryck fast anslutningarna ordentligt (sida 17)
Ta bort och rengör (sida 17)
Ta bort och rengör (sida 17)
Rengör och sätt tillbaka (sida 17)
Byt ut mot ny (kontakta serviceavd.)
Byt ut mot ny (kontakta serviceavd.)
Byt ut mot ny (kontakta serviceavd.)
Ladda batterierna (sida 19/21)

Ingen borst-/skurfunktion Borstarna har inte monterats på
Överbelastning på borste

Kontrollera och montera (sida 10)
Återställ maskinen (sida 14, fig. 27d)

Dåligt eller inget vattenflöde Renvattentanken är tom
Filtret till renvattentanken är blockerat/igensatt
Felaktig inställning för vattenflöde

Fyll på renvattentanken (sida 11)
Ta bort och rengör (sida 17)
Justera kranen efter behov (sida 14)

Maskinen stannar hela tiden 
under användning

För hög belastning på borstsystemet

En säkring i batteriet har gått

Återställ maskinen och anpassa borstarnas be-
lastning efter golvtypen (sida 14, fig. 27d)
Byt ut 40 A-säkringen (sida 18)
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Viktiga säkerhetskomponenter

Laddningskabel: H05VV-F x 1,0 mm² x 3-trådig
Batteriladdare: 100–240 Volt (50/60 Hz)

Kombiskurmaskinens tillbehör och förpackningsmaterial ska sorteras för miljövänlig återvinning.
Gäller endast länder i EU.
Sortera inte kombiskurmaskinen som hushållsavfall.
Enligt EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter 
samt enligt nationella lagar.
Kombiskurmaskiner som inte längre är i skick att användas måste monteras ned, samlas in och 
avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.

Hörselskydd Skyddsskor Huvudskydd Skyddshandskar

Skydd mot damm/
allergener

Ögonskydd Skyddskläder Varselväst Var försiktig! Varningsskylt om 
våta golv

Personlig skyddsutrustning Personlig skyddsutrustning som kan krävas för vissa uppgifter.

Obs! En riskbedömning bör göras för att avgöra vilken skyddsutrustning som ska användas.

Märkskylt

1 Företagsnamn och -adress
2 Maskinbeskrivning
3 Spänningsfrekvens
4 Märkspänning och märkström
5 WEEE-logotyp
6 Märkning för skvättsäkerhet
7 Maximal lutning
8 CE-märkning
9 Vikt (redo att använda)
10 Maskin år/vecka, serienummer
11 Maskinbeskrivning
12 Ljudnivå
13 Hand-/armvibration

Om maskinen

1

2

3
4
8

5

6
107

11

12

13

9

Kontakta din lokala Numatic-återförsäljare eller 
Numatics kundtjänst på +44 (0)1460 269268 
om problemet inte går att åtgärda eller vid 

funktionsfel.
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Information om kombiskurmaskin

I likhet med övrig elektrisk utrustning måste försiktighet och uppmärksamhet ständigt iakttas medan maskinen används. Ett rutinmässigt och 
förebyggande underhåll måste också utföras regelbundet så att en säker drift garanteras.
 
Om underhåll inte utförs enligt anvisningarna, vilket omfattar byte av delar till korrekt standard, är utrustningen eventuellt inte längre driftsäker. 
Tillverkarens ansvar och förpliktelser upphör då att gälla.
Ange alltid det modellnummer/serienummer som står på märkskylten när du beställer reservdelar.

Varning! Använd inte på underlag med mer än 2% lutning.

Denna apparat är inte ämnad för att användas av personer (inklusive barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller med avsaknad av 
erfarenhet och/eller kunskap utan uppsikt av en person som kan garantera deras säkerhet eller ge anvisningar om hur apparaten ska användas.
Barn ska övervakas så att de inte leker med apparaten.

Använd endast de borstar som medföljer utrustningen eller sådana som anges i bruksanvisningen.
Säkerheten kan äventyras om du använder andra borstar.
Det finns ett fullständigt sortiment med borstar och tillbehör för produkten.
Använd endast borstar och rondeller som är avsedda för just den uppgift som maskinen ska utföra.

Det är mycket viktigt att utrustningen monteras ihop på rätt sätt och att den används enligt aktuella säkerhetsföreskrifter.
Se alltid till att alla nödvändiga säkerhetsföreskrifter följs när du använder utrustningen. På så sätt garanteras säkerheten hos användaren och andra berörda 
personer.
Använd halksäkra skor när du kör maskinen. Använd andningsmask i dammiga miljöer.
När maskinen laddas måste den placeras så att stickkontakten är lättåtkomlig.
När service eller underhåll utförs på maskinen eller när den rengörs, delar byts ut eller om den omvandlas till en annan funktion ska strömkällan vara 
bortkopplad.
Koppla ur maskiner som drivs med nätström genom att ta ut kontakten och koppla ur batteridrivna maskiner genom att stänga av kopplingsnyckeln.

Säkra maskinen mot oavsiktliga rörelser om den lämnas obevakad.
Användare ska få lämplig utbildning i hur maskinen används på korrekt sätt.
Läs tillverkarens anvisningar innan du använder rengöringsmedel eller andra vätskor.
Om produkten inte har en fabriksmonterad batteriladdare från Numatic är det ägarens och användarens ansvar att se till att laddningsystemet och 
batterikombinationen är kompatibla, uppfyller sitt syfte och kan användas på ett säkert

Maskinen ska inte användas för att ta upp farligt damm.
Använd inte maskinen på ytor som lutar mer än den gradient som anges på maskinen.
Maskinen får inte förvaras utomhus eller i våta utrymmen.
Maskinen är avsedd endast för inomhusbruk.
Läs bruksanvisningen innan du använder utrustningen.
Den här produkten uppfyller kraven i IEC 60335-2-72.

OBS! Maskinen är också lämplig för kommersiellt bruk på exempelvis hotell skolor, sjukhus, fabriker, kontor och i butiker i andra syften än normal rengöring.

• Se till att endast personer med erforderlig kompetens packar upp/monterar ihop maskinen.
• Håll maskinen ren.
• Håll borstarna i gott skick.
• Byt omedelbart ut slitna eller skadade delar.
• Undersök laddningskabeln regelbundet avseende skador, exempelvis sprickor eller åldersslitage. Om du upptäcker skador ska kabeln 

bytas ut innan du använder maskinen igen.
• Använd bara delar som har godkänts av Numatic när du byter ut laddningskabeln.
• Säkerställ att arbetsområdet är fritt från hinder och personer.
• Säkerställ att belysningen i arbetsområdet är god.
• Förrengör det område som ska rengöras. 

• Rengör inte maskinen med ångtvätt eller högtryckstvätt och använd den inte i regn.
• Försök inte att underhålla eller rengöra maskinen om inte kontakten har tagits ut ur strömuttaget.
• Reparationer får inte utföras av personer utan erfarenhet. Ring experterna.
• Sträck inte ut laddningskabeln och dra heller inte ut kontakten genom att dra i kabeln.
• Låt inte borstrondellen sitta kvar på maskinen när den inte används.
• Låt inte oerfarna eller obehöriga personer utan lämplig utbildning använda maskinen.
• Använd inte maskinen utan att tankarna med lösningsmedel sitter korrekt placerade på maskinen enligt anvisningarna.
• Förvänta dig inte att maskinen ska fungera felfritt och driftsäkert utan att du underhåller den enligt anvisningarna.
• Lyft inte och dra inte i maskinen genom att hålla i en av driftutlösarna, utan använd handtaget.
• Ta inte bort handtaget från maskinen, förutom när service eller reparationer utförs.
• Använd inte maskinen på ytor som lutar mer än den gradient som anges på maskinen.

WARNING

CAUTION

DO

DON’T

URSPRUNGLIGA ANVISNINGAR
LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING

KOMPONENT INTERVALL KONTROLLERA
Mains Lead DAILY Scuffing, cracks, splits, conductors showing

Brushes DAILY Bristle damage, wear, drive collar wear
Squeegee Blade BEFORE EACH USE Wear, cracks, splits

Filters BEFORE EACH USE Clogging and debris retention
Tanks AFTER EACH USE Rinse dirty water tank after use
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URSPRUNGLIGA ANVISNINGAR
LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRE ANVÄNDNING

1. Bär alltid skyddskläder, t.ex. ansiktsskydd, handskar och overall, när du hanterar batterier.
2. Ladda om möjligt maskinen på en lämplig plats med god ventilation. Rökning och öppna lågor får inte förekomma i 
    laddningsområdet.
3. Ta av dig eventuella metallföremål, t.ex. ringar och halskedjor, innan du hanterar batterier.
4. Lägg aldrig verktyg eller metallföremål på batteriet.
5. Koppla ur maskinen från eluttaget när laddningen har slutförts.
6. Batterierna måste avlägsnas från maskinen innan den kasseras.
7. Maskinen måste kopplas bort från elnätet när batteriet ska tas ut.
8. Batterierna ska kasseras på ett säkert sätt och i enlighet med batteridirektivet.
9. Använd endast reservbatterier från Numatic.
10. Låt inte batterierna laddas ur helt eftersom du då riskerar att de inte går att ladda igen. 
11. Låt inte ett batteri laddas ur separat från det andra.
12. Blanda inte batterier från olika maskiner.
13. I den här produkten passar ventilreglerade blybatterier (VRLA) av geltyp. Användning av andra batterityper kan
     utgöra en säkerhetsrisk.

Batteriskötsel
1. Ladda batterierna efter varje användning. Du kan göra det när som helst och behöver inte vänta tills de är helt 
    urladdade.
2. Du kan förlänga batteriernas livslängd genom att minst en gång i veckan låta laddaren vara igång minst fyra timmar 
    efter att den gröna lampan har tänts.
3. Förvara inte maskinen med urladdade batterier

Säkerhetsföreskrifter Vid Hantering Av Batterier

Notes

Information om kombiskurmaskin
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Rekommenderade reservdelar

Schematic Diagram

Part No. SPARES & ACCESSORIES Part No. SPARES & ACCESSORIES

606260 TTB-1840 BATTERIPAKET (I BOX) 903531 TTB-1840 UTBYTESBLADSATS

606266
TTB-1840 BATTERI- OCH LADDARPAKET 
(STORBRITANNIEN)

303985 TTB-1840 PÅFYLLNINGSLOCK

606267 TTB-1840 BATTERI- OCH LADDARPAKET (EUROPA) 237268 LOCK TILL PÅFYLLNINGSLOCK

606268 TTB-1840 BATTERI- OCH LADDARPAKET (SCHWEIZ) 237232 TTB-1840 SEPARATORFILTER

606269 TTB-1840 BATTERI- OCH LADDARPAKET (CSA) 237260 TTB-1840 SEPARATORKORG

606270
TTB-1840 BATTERI- OCH LADDARPAKET 
(SYDAFRIKA)

231054 TTB-1840 SUGSLANG

606271 TTB-1840 BATTERI- OCH LADDARPAKET (AUS) 213055 TTB-1840 DAMMSUGARSLANG

606272 TTB-1840 BATTERIPAKET (STORBRITANNIEN) 208471 SPÄNNKLÄMMA

606273 TTB-1840 BATTERIPAKET (EURO) 303997 TTB-1840 DUMPSLANGSENHET

606274 TTB-1840 BATTERIPAKET (SCHWEIZ) 208448 TANKENS TÖMNINGSLOCK

606275 TTB-1840 BATTERIPAKET (CSA) 208526 40 A UTBYTESSÄKRING

606276 TTB-1840 LADDARPAKET (SYDAFRIKA) 208455 M5 SKRUV (SVART)

606277 TTB-1840 LADDARPAKET (AUS) 208537 SPÄNNKLÄMMA (DAMMSUGARSLANG)
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EU Declaration of Conformity
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Warranty



Distribueras av:

244023 06/17 (A16)

This Product has been comprehensively inspected and checked during every stage of its manufacture.
including an in-depth electrical safety and functionality test.

Specification subject to change without prior notice
www.numatic.co.uk © Numatic International Limited
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Numatic International (Pty.) Ltd.
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Numatic International Schweiz AG.
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Maskinen levereras 
med följande:

Signed

Laddningskabel + laddare

Borste/rondell

Batteripaket

Golvredskap


