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Настоящото ръководство се доставя с всеки нов
TENNANT То предлага необходимите инструкции
за експлоатация и обслужване.

Прочетете изцяло това ръководство и изучете
машината, преди да пристъпите към работа с
нея или към обслужването й.

Тази машина работи отлично. Въпреки това,
най-добри резултати, при минимални разходи, ще
бъдат постигнати, ако:

S С машината се оперира с нужното внимание и
грижа.

S Поддръжката на машината е редовна, според
предоставените инструкции за поддръжка на
машината.

S Поддръжката на машината се извършва с
доставяните от производителя части или техни
еквиваленти.

Частите и доставките могат да се поръчат онлайн,
по телефон, факс или по пощата.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Моля, изхвърляйте опаковъчните
материали; старите машинни части,
например батерии; опасни течности,
като антифриз и масла, така, че да
не вредят на околната среда и в
съответствие с местните
регламенти за изхвърляне на
подобни отпадъци.

Винаги рециклирайте.

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands

europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Спецификациите и частите са обект на промяна без предизвестие.

Всички права запазени E2008, 2010 Tennant Company. Всички права
запазени.

ДАННИ ЗА МАШИНАТА

Моля, попълнете при монтаж за
бъдеща справка.

Модел Э -

Сериен Э -

Опции на машината -

Търговски представител -

Тел. на търг. представител -

Клиентски Э -

Дата на монтаж -

Richard van den Hoogen -
Безопасност, съответствие, документация и сертифициране

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕК ЗА СЪВМЕСТИМОСТ НА СЪОРЪЖЕНИЯ (Анекс II, Суб А)

TENNANT N.V.
Address: Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands

Модел: T3 / T3+ номер: MT3

BG

Uden/Netherlands, 25-01-2010

С настоящото се декларира, на наша собствена отговорност, че машината
- е в съответствие с калузите в Директивата за машини (2006/42/EO), както е изменена
в съответствие с националното законодателство
- iе в съвместимост с клаузите на Е.М.С. Директива 2004/108/EO
и че
- следните (части/клаузи на) на хармонизирани стандарти са приложени: EN ISO 14121-1, EN 1037,
EN 60335-1, EN 60204-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN 55012,
EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450, EN 60335-2-72.
- следните (части/ клаузи на) национални технически стандарти и спецификации са спазени: NA
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УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Тази машина е предназначена за търговска
употреба. Тя е проектирана за почистването на
твърди подови настилки в затворени
помещения и не е предназначена за каквато и
да било друга употреба. Използвайте
единствено препоръчителните тампони, четки
и одобрените, за масова продажба, препарати
за машинно почистване на подове.

Долупосочените предупредителни символи за
повишено внимание и заглавието "ЗА
БЕЗОПАСНОСТ" са използвани в настоящото
ръководство и трябва да бъдат тълкувани според
техните описания:

ВНИМАНИЕ: Като предупреждение за
рискове или не безопасни практики, които
биха могли да доведат до тежки телесни
наранявания или смърт.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: За идентифициране на
действия, които трябва да бъдат спазвани, с
цел осигуряване на безопасната работа на
оборудването.

Следните мерки за безопасност сигнализират
за потенциално опасни за оператора или
оборудването условия. Всички оператори
трябва да ги прочетат, разберат и прилагат.

ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар или
експлозия:

- Никога не използвайте лесно запалими
течности и не работете с машината в или в
близост до лесно запалими течности,
изпарения или лесно запалими прахове.

Тази машина не е снабдена с мотори,
устойчиви на експлозии. Електрическите
мотори дават искра при запалване, както и по
време на работа, което би могло да
предизвика пожар, ако машината се използва
в райони, в които има наличие на лесно
запалими изпарения/течности или избухливи
прахове.

- Не засмуквайте лесно запалими материали
или реактивни материали.

- Батериите отделят водороден газ. Дръжте
далеч от искри и открит огън. При
зареждане, отделението на батериите
трябва да бъде отворено.

ВНИМАНИЕ: Опасности, свързани с
електрически ток

- Разкачайте акумулаторните кабели и
предпазителя на зарядното устройство
преди обслужване на машината.

- Не зареждайте акумулаторите с повреден
захранващ кабел. Не модифицирайте
щепсела.

В случай, че захранващият кабел е повреден
или скъсан, той трябва да бъде подменен от
производителя или от негов сервизен агент
или от подходящо, квалифицирано за
извършване на подобна дейност, лице, с цел
избягване на опасностите.

ВНИМАНИЕ: Въртяща се четка. Дръжте
ръцете си настрани. Изключвайте
захранването, преди да пристъпите към работа
по машината.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

1. Не работете с машината:
- с лесно запалими течности или в

близост до лесно запалими изпарения,
тъй като това може да предизвика
експлозия или възникване на пожар.

- Освен ако не сте обучени и
упълномощени.

- Ако не сте прочели и разбрали напълно
ръководството за работа с машината.

- Ако машината не е в състояние,
пригодно за работа.

2. Преди стартиране на машината:
- Уверете се, че всички уреди,

осигуряващи безопасността, са по
местата си и работят безпроблемно.

3. Когато използвате машината:
- Преминавайте бавно при наклони и по

хлъзгави повърхности.
- Носете обувки, чиито подметки не

позволяват подхлъзване.
- Намалявайте скоростта, когато

завивате.
- Незабавно докладвайте за повреди или

неправилно функциониране на
машината.

- Никога не позволявайте на деца да
играят с или в близост до машината.

- Следвайте инструкциите за смесване и
работа с химичните контейнери.

- Не работете с машината по наклони,
по-стръмни от 5 % (3°).

4. Преди да оставите или пристъпите към
обслужване на машината:
- Спрете на равна повърхност.
- Изключете машината.
- Активирайте спирачката за паркиране.
- Изваждайте ключа.
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5. Когато обслужвате машината:
- Стойте настрани от подвижните части

Не носете свободни якета или ризи или
такива със свободни ръкави.

- Изключете връзките на батериите,
преди да пристъпите към работа по
машината.

- Носете предпазни ръкавици и защитна
маска за очите, когато работите с
батериите или кабелите им.

- Избягвайте контакт с киселината от
батериите.

- Носете предпазни ръкавици и очила,
когато работите с оцет.

- Не пръскайте и не мийте машината с
маркуч. Може да се получи
електрическа неизправност.

- Използвайте резервни части, доставени
от производителя, или други одобрени
части.

- Всички поправки трябва да бъдат
извършвани от квалифицирани
сервизни работници.

- Не правете каквито и да било
модификации по машината, които да се
отклоняват от оригиналния й дизайн.

6. Когато транспортирате машината:
- Изключете машината.
- Не повдигайте машината, когато

батериите й са инсталирани.
- Осигурете си помощ, когато повдигате

машината.
- Когато товарите/разтоварвате

машината на/от камион или ремарке,
използвайте препоръчителните видове
рампи.

- Използвайте ремъци, за да укрепите
машината върху камиона или
ремаркето.

- Свалете почистващата глава.
- Активирайте спирачката за паркиране.

МАРКИРОВКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Маркировките за безопасност се намират върху машината, на обозначените места. Подменете
маркировките, ако те липсват или са повредени или нечетливи.

МАРКИРОВКА ЗА ВЪРТЯЩАТА
СЕ ЧЕТКА - Разположена върху
почистващата глава

ВНИМАНИЕ: Въртяща се
четка. Дръжте ръцете си
настрани. Изключвайте
захранването, преди да
пристъпите към работа по
машината.

МАРКИРОВКА НА ЗАРЯДНОТО
УСТРОЙСТВО - Разположена на
долната страна на резервоара за
обратно всмукване.

ВНИМАНИЕ: Опасност от
пожар или експлозия. Батериите
изпускат водороден газ. Дръжте
далеч от искри и открит огън.
При зареждане, отделението на
батериите трябва да бъде
отворено.
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КОМПОНЕНТИ НА МАШИНАТА

1
2 3 4

5

6 8

7

9

14

18

1517

19
11

27

28

26

20

25

23, 24

12

16

21

29
30

31

32

33

22

8

34

13

10

ec-H2O МОДЕЛ

1 Контролна дръжка
2 Бутон за стартиране на контролната дръжка
3 Бутон за контрол на скоростта

(модел със задвижващо устройство)
4 Уред за измерване на нивото набатериите
5 Бутон за аварийно спиране (модел със
задвижващо устройство)

6 Основен прекъсвач на захранването
7 Времеизмервател
8 Прекъсвач за включване/ изключване на

FaST системата (FaST Модел)
Превключвател за вкл./изкл. ec-H2O система
(ec-H2O Модел)

9 Бутон на верижния прекъсвач на мотора на
четката

10 Кука за съхранение на обирача
11 Oтвор за пълнене с маркуч
12 Маркуч за източване на резервоара за

разтвора
13 Ръчка за долен натиск (модел 60 см.)
14 Педал за повдигане на почистващата глава
15 Сглобка на гумения вал
16 Контрол на нивото на приток на разтвор
17 Отвор за почистване на резервоара за

разтвора

18 Лост за повдигане на гумената ролка
19 Изпускателен маркуч на резервоара за

отработен разтвор
20 Стойка на резервоара за отработен разтвор
21 Акумулатори
22 Бордово зарядно устройство

(Модел със задвижващо устройство)
23 Резервоар за чист разтвор
24 Отвор за пълнене с кофа/отвор за

почистване
25 FaST-PAK Концентрат (FaST модел)

Модул на ec-H2O система (ec-H2O Модел)
26 Резервоар за чист разтвор
27 Резервоар за чист разтвор
28 Поставка за чаша
29 Почистваща глава
30 Тампон/ четка
31 Прозорец на задвижващото устройство на

тампоните
32 Ролкови механизми за почистване на стени
33 Спирачка за паркиране
34 Индикираща светлина на ec-H2O система

(ec-H2O Модел)
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СИМВОЛИ НА ТАБЛОТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Прекъсвач за включване/
изключване на ec-H2O системата
(ec-H2O Модел)

Основен
прекъсвач на
захранването

Контрол на нивото на
приток на разтворБавна

скорост

Бутон на верижния прекъсвач
на мотора на четката

Бърза скорост
Спирачка за паркиране

Прекъсвач за включване/
изключване на FaST системата
(FaST Модел)

5% (3°Изкачване
на машината

Ръководене посредством
подсигурителния лост

Налягане в долната част
на четка за почистване
на силни замърсености
(модел 60 см.)

ИНСТАЛИРАНЕ НА МАШИНАТА

РАЗОПАКОВАНЕ НА МАШИНАТА

1. Внимателно проверете сандъка за
транспортиране на машината за евентуални
следи от повреда. Докладвайте незабавно
повредите на превозвача.

2. Проверете описа на съдържанието. Свържете
се с дистрибутора, в случай на липса на
компоненти.
Съдържание:
S 2-12 V Батерии - опция
S 2-Разделителни приспособления за

батериите (#630375)
S Контейнер за батериите (#1012994)
S 38 см. Кабел на батериите (#1011749)
S 1-FaST-PAK 365 концентрат (#999005)

(Модел FaST)
S Сглобка на гумения вал

Задвижващите устройства на тампоните,
четките и тампоните трябва да бъдат
закупувани отделно.

3. За да разопаковате машината, отстранете
опаковките и лентите, използвани за
подсигуряването и закрепянето на машината
върху платформата. Използвайки помощ,
внимателно повдигнете машината от палето.

ВНИМАНИЕ: Не сваляйте машината от
платформата, без да използвате рампа, тъй
като, в противен случай, рискувате да я
повредите.

ВНИМАНИЕ: За да предотвратите евентуални
повреди на машината, монтирайте батериите,
след като отстраните машината от
платформата за транспортиране.

ИНСТАЛИРАНЕ НА БАТЕРИИТЕ

ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар или
експлозия. Батериите изпускат водороден газ.
Дръжте далеч от искри и открит огън. При
зареждане, дръжте капака на отделението за
батериите отворен.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато обслужвате
машината, носете предпазни ръкавици и
защитна маска за очите, когато работите с
батериите или кабелите им. Избягвайте
контакт с киселината на батериите.

Спецификации на батериите
Две 12 волтови, 100A/5h, 105 A/5h or 110A/5h
трайни батерии, които не се нуждаят от
поддръжка и обслужване. Максимални размери
на батериите: 174 мм. Ш х 380 мм. Д х 284 мм. В.

1. Паркирайте машината на равно място,
отстранете ключа и активирайте спирачката
за паркиране.

2. Повдигнете резервоара за обратно
изсмукване, за да получите достъп до
отделението за батерии. Отстранте
разхлабения кабел на батериите от
отделението (Фигура 1).

ФИГ. 1
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3. Внимателно инсталирайте батериите в
контейнера, в отделението за батерии и
подредете постовете на батериите, както е
показано (Фигура 2). Поставете двете
приспособления за разделяне на батериите от
предната страна на батериите, както е
показано.

ВНИМАНИЕ: Не изпускайте батериите в
отделението, тъй като това би могло да
доведе до повреда на корпуса на машината
или на самите батерии.

П
ред

на
част

на
м
аш
инатаЧЕРВЕН

ЧЕРЕН Р
азд

ел
ител

и

3

2

1

ФИГ. 2

4. Свържете кабелите с клемите на батериите в
нумерологична последователност, както е
указано (Фигура 2), ЧЕРВЕНИЯ С
ПОЛОЖИТЕЛНИЯ (+) и ЧЕРНИЯ С
ОТРИЦАТЕЛНИЯ (-).

ВАЖНО: Преди да заредите акумулаторните
батериите, уверете се, че вграденото зарядно
устройство е правилно настроено според вида
на Вашата акумулаторна батерия (Виж
УПОТРЕБА НА ВГРАДЕНО ЗАРЯДНО
УСТРОЙСТВО).

КАК РАБОТИ МАШИНАТА

Стандартно почистване (Стандартен Модел):
Водата и почистващият препарат от резервоара
за разтвора се нанасят върху пода, посредством
ръчно контролиран клапан за разтвор. Четката
използва разтвора на почистващия препарат и
вода за почистване на пода. Докато машината се
придвижва напред, гуменият вал забърсва
мръсния разтвор от пода и го изсмуква в
резервоара за обратно изсмукване.

Почистване с пяна (модел FaST):
(FaST-Технология за почистване с пяна)
За разлика от стандартното почистване
системата FaST работи посредством впръскване
на патентования FaST-PAK концентрирана
формула върху пода с малко количество вода и
въздух. Тази смес създава голямо количество
влажна пяна, с помощта на която четката
почиства пода. Докато машината се придвижва
напред, пяната се разпада и гуменият вал
засмуква мръсния разтвор в резервоара за
обратно изсмукване, оставяйки напълно сух и без
опасност от подхлъзване.

ec-H2O Почиставане (ec-H2O Модел):
(ec-H2O-електрически обработена вода)
Нормалната вода преминава през модул, където
се обогатява с кислород и се зарежда с
електричество. Електрически обработената вода
се променя в смесен киселинен и алкален
разтвор, формиращ неутрален pH почистващ
препарат. Обработената вода атакува
мръсотията, разбива я на малки частици и я
отделя от пода, като позволява на машината
лесно да изчетка мръсотията. Обработената вода
след това се връща като нормална вода в
резервоара за отработен разтвор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЕТКИТЕ И
ПАДОВЕТЕ

За постигане на най-добри резултати използвайте
правилния вид четка за съответната почистваща
операция. За информация относно номерата на
частите използвайте "Ръководство за резервните
части".

Почистваща четка с полипропиленова
четина(черна) -
Тази почистваща четка с полипропиленова четина
за общо приложение се използва за почистване на
слабо наслоена мръсотия. Тази четка е
подходяща за поддръжката на подове с настилки
от бетонови, дървени или циментови плочи.

Мека найлонова полипропиленова четка
(бяла) -Препоръчва се за почистване на подове с
покритие без да е необходимо преместване.
Почиства без надраскване.

Почистваща четка със супер абразивна четина
(сива) -
Найлонова нишка, импрегнирана с абразивна
зърнеста структура за отстраняване на петна и
замърсяване. Силно въздействие върху всички
видове повърхности. Представя се добре върху
подове с натрупана нечистотия или със следи от
гуми.

Пад за полиране (бял)
Използва се за поддръжка на изключително
добре полирани или излъскани подове.

Мек кожен пад (Червен) - Използва се за леко
измиване без отстраняване на подовото покритие.

Пад за миене (Син) - Използва се за измиваване
на средно до много замърсени подове.
Отстранява нечистотии, разливания и
надрасквания и оставя повърхността готова за
нанасяне на повторно покритие.
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Пад за остъргване (Кафяв) - Използва се за
остъргване на подовото покритие, с цел
подготвяне на пода за нанасяне на повторно
покритие.

Пад за остъргване на устойчиви подови
покрития (Черен) - Използва се за агресивно
остъргване на трудни/восъчни подови покрития
или за измиване на изключително силни
замърсявания.

НАСТОЙКА НА МАШИНАТА

ПрикрепяНЕ на гумения вал

1. Паркирайте машината на равно място,
отстранете ключа и активирайте спирачката
за паркиране.

2. Вдигнете лоста за повдигане на гумения вал
(Фигура 3).

ФИГ. 3

3. Монтирайте сглобката на гумения вал към
шарнирната скоба на гумения вал, както е
показано (Фигура 4). Уверете се, че винтовете
са изцяло поставени в слотовете, преди да
закрепите.

ФИГ. 4

4. Свържете вакуумния маркуч със сглобката на
гумения вал. Прихванете маркуча, както е
показано, използвайки предоставената Ви
скоба (Фугира 5).

ФИГ. 5

5. Проверете дали настройката на пластовете
на гумения вал е правилна (Вижте глава
"НАСТРОЙКА НА ПЛАСТОВЕТЕ НА ГУМЕНИЯ
ВАЛ").

ИнсталиРАНЕ на четките/тампоните

ЗАБЕЛЕЖКА: За препоръки относно тампоните и
четките, се консултирайте с Вашия оторизиран
дистрибутор.

1. Паркирайте машината на равно място,
отстранете ключа и активирайте спирачката
за паркиране.

2. Настпете педала за повдигане на
почистващата глава, за да повдигнете
почистващата глава от пода (Фигура 6).

ФИГ. 6
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3. Закрепете пада върху падодържача преди
монтиране на задвижващото устройство.
Уверете се, че тампона е центриран върху
задвижващото устройство (Фигура 7).
Моделите с 43 см. единичен диск и 60 см.
двоен диск изискват централни заключващи
устройства на падовете, за да бъдат
фиксирани на място.

43 см. модел с
единичен диск

60 см. модел с
двоен диск

Централни заключващи
устройства на пад

ФИГ. 7

4. Изравнете шайбите за монтиране на
задвижващото устройство на тампона със
слотовете на моторния хъб и завъртете бързо
задвижващото устройство, за да заключите
скобата на пружината (Фигура 8).

ЗАБЕЛЕЖКА: а 50 см. и 60 см. модели с двоен
диск, лявото и дясното задвижващо устройство на
тампоните заключват скобата на пружината в
противоположни посоки.

Скоба на
пружината

ФИГ. 8

5. За да отстраните задвижващото устройство
на тампона, хванете устройството и го
завъртете бързо настрани от скобата на
пружината.

ИНСТАЛИРАНЕ на FaST-PAK (FaST Модел)

FaST 365 концентрат за почистване на подове
(#999005)

ВНИМАНИЕ: Концентрираният агент FaST-PAK е
формула, разработена специално за FaST
системата. НИКОГА не използвайте негови
заместители, тъй като това би могло да доведе
до повреда на машината.

1. Отстранете перфорираната запу шалка на
новата кутия FaST-PAK. Не вадете торбичката
от кутията. Прокарайте конектора на маркуча
през капачката и отстранете оранжевата
запушалка (Фигура 9).

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато използвате
машината, следвайте инструкциите за работа с
контейнери с химикали.

ФИГ. 9

2. Повдигнете резервоара за обратно
изсмукване, за да получите достъп до
FaST-PAK отделението. Свържете
захранващия маркуч на кутията FaST-PAK и
поставете кутията в отделението, както е
показано (Фигура 10). Следете захранващият
маркуч да не се прегъва или оплита.

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че се виждат остатъци
от засъхнал концентрат върху конектора на
захранващия маркуч или върху конектора на
FaST- PAK, накиснете и почистете с хладка вода.

ФИГ. 10
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3. Когато захранващият маркуч не се използва,
следете той да е свързан към извода за
съхранение (Фигура 11). Това ще предотврати
изпарението и изсушаването на FaST
системата и запушването на захранващия
маркуч.

ФИГ. 11

ПЪЛНЕНЕ на резервоара за разтвор

В задния си край, машината е снабдена със
специален отвор за пълнене, отвора за пълнене с
кофа е разположен под резервоара за обратно
изсмукване (Фигура 12). Преди да използвате
отвора за пълнене с кофа се уверете, че
резервоарът за обратно изсмукване е празен.

Напълнете резервоара за разтвор до
маркировката "40 л. МАКС.", разположена върху
маркуча за източване на резервоара за разтвор.
Когато използвате отвора за пълнене с кофа,
спрете пълненето, когато нивото достигне долния
ръб на отвора за пълнене (Фигура 12).

За FaST или ec-H2O Почистване: Използвайте
само чиста студена вода (по-малко от 215C). Не
добавяйте каквито и да било стандартни
почистващи препарати, в противен случай
системата може да се повреди.

ЗА СТАНДАРТНОТО ПОЧИСТВАНЕ: Напълнете
резервоара с вода (60°С максимум). Сипете
нужното количество почистващ препарат в
резервоара за течността, следвайки инструкциите
за миксиране върху бутилката.

ФИГ. 12

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато пълните резервоара за
разтвора с кофа се уверете, че кофата е чиста.
Не използвайте една и съща кофа за пълнене и
изпразване на машината.

ВНИМАНИЕ: За стандартното почистване,
използвайте единствено препоръчителните
почистващи препарати. Повреди на машината,
причинени от употреба на неправилни
почистващи препарати, ще анулират
гаранцията на производителя.

ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар или
експлозия. Никога не използвайте лесно
запалими течности.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато използвате
машината, следвайте инструкциите за
смесване и работа от контейнери с
химикалите.
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РАБОТА С МАШИНАТА

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Не работете с машината,
ако не сте прочели и напълно разбрали
ръководството за работа.

ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар или
експлозия. Никога не работете с машината в
или в близост до лесно запалими течности,
изпарения или лесно запалими прахове.

ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА (FaST Модел):
FaST системата е защитена от замръзване по
време на транспортиране. Трябва да оперирате
FaST системата в продължение на 10 минути за
да разбиете сместа от RV антифриз/FaST
концентрат, преди да постигнете максимално
разпенване.

СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА преди стартиране на
работния процес

- Изметете пода и забършете праха от пода.

- Проверете индикатора за нивото на заряд на
батериите (Вижте глава "УРЕД ЗА
ИЗМЕРВАНЕ НА НИВОТО НА ЗАРЯД НА
БАТЕРИИТЕ").

- Проверете степента на износване на
четката(ите)/ тампона(ите).

- Проверете пластовете на валовете, за
евентуални признаци на износване и за това
дали са правилно настроени.

- Уверете се, че резервоарът за обратно
изсмукване е празен и че плуващия екранен
прекъсвач е инсталиран и чист.

- 43 см. модел с единичен диск: Проверете
степента на износване на престилката на
почистващата глава.

- За FaST Почистване: Проверете нивото на
концентрат във FaST-PAK.

- За FaST или ec-H2O Почистване: Уверете се,
че резервоарът за чиста вода е пълен само с
хладка чиста вода.

- За FaST или ec-H2O Почистване: Уверете,
че всички стандартни почистващи агенти са
източени и изплакнати от резервоара за чиста
вода.

ОПЕРИРАНЕ НА МАШИНАТА

1. Освободете спирачката за паркиране
(Фигура 13).

2. Завъртете основния прекъсвач на
эахранването в позиция "включен" (I)
(Фигура 13).

ФИГ. 13

3. FaST модел: За почистване с пяна, поставете
прекъсвача на FaST системата в позиция
"включено" ( I ) (Фигура 14).

ec-H2O Модел: Завъртете превключвателя за
ec-H2O системата на позиция "включен" (I)
(Фигура 14).

ВАЖНО: НИКОГА НЕ включвайте
превключвателя на FaST/ec-H2O системата по
време на стандартното почистване. Стандартните
почистващи препарати/ възстановяващи
средства биха могли да повредят системата
FaST/ ec-H2O. Източете, изплакнете и напълнете
резервоара за чист разтвор с чиста студена вода
преди да пристъпите към работа със системата
FaST/ec-H2O.

ФИГ. 14
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4. Свалете сглобката на гумените валове на
пода, бутайки надолу лоста за повдигането им
(Фигура 15). Вакуумният мотор ще се включи
автоматично.

ФИГ. 15

5. Спуснете почистващата глава към пода,
посредством натискане на педала за
повдигане на почистващата глава, както е
показано (Фигура 16).

ФИГ. 16

6. Дръпнете гаранционният лост на контролната
дръжка назад, за да започнете почистването
(Фигура 17). Моделът със задвижващо
устройство автоматично ще потегли напред.
За да обърнете модела със задвижващо
устройство, просто натиснете напред
контролния лост на дръжката.

Модел със задвижващо
устройство - обръщане

ФИГ. 17

7. Модел със задвижващо устройство:
Настройте бутона за контрол на скоростта на
желаната скорост за почистване (Фигура 18).

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчителната скорост за
почистване е 45-60 метра в минута.

ФИГ. 18

8. За стандартно почистване, завъртете бутона
за контрол на притока на препарат в желаната
позиция (Фигура 19).

ЗАБЕЛЕЖКА: За моделите FaST и ec-H2O, дебита
на впръсквания разтвор е фиксиран и не е
необходимо регулиране. Модулът ec-H2O няма
опция за регулиране на дебита. Ако е необходимо
регулиране на дебита, моля свържете се с
Оторизиран сервизен център.

ФИГ. 19

9. Когато е необходимо допълнителен натиск на
четката за силно замърсени повърхности,
просто повдигнете ръчката за долен натиск
(Фигура 20). Тази функция се предлага само за
60 см. модели с двоен диск.

ФИГ. 20

10. За да преустановите почистването,
освободете контролния лост на дръжката,
повдигнете почистващата глава и гумения вал.
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АВАРИЙНО СПИРАНЕ
(Модел със задвижващо устройство)

Натиснете бутона за аварийно спиране,
разположен върху контролния панел, за да спрете
машината при спешни случаи. Завъртете бутона
по посока на часовниковата стрелка, за да го
рестартирате (Фигура 21).

ФИГ. 21

По време на работа с машината

ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар или
експлозия. Не засмуквайте лесно запалими
материали или реактивни материали.

1. Застъпвайте всяка почистена пътека с около
5 см.

2. Не оставяйте машината да работи на едно
място, за да предотвратите увреждането на
подовите покрития.

3. Забърсвайте пластовете на гумения вал с
кърпа, ако те оставят маркировки. Ме тете
предварително района, за да предотвратите
надраскване.

4. Не оперирайте машината по наклони -
по-стръмни от 5% (3°).

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: По време на почистване,
преминавайте бавно по наклонените и
хлъзгави повърхности.

5. Стандартно почистване: Ако е на лице
прекалено много пяна, сипете необходимото
количество течност за контролиране на
пяната в резервоара за обратно изсмукване.

ВНИМАНИЕ: Не позволявайте в екранния
прекъс вач да влиза пяна, тъй като това би
могло да повреди вакуумния мотор. Пяната не
може да активира плуващия екранен пре
късвач.

6. За много замърсени повърхности, използвайте
метода на двойното почистване. Първо,
почистете района с вдигнати гумени
ролки,оставете разтвора да престои, в
продължение на 3-5 минути, след което
почистете района повторно, със спуснати
гумени ролки.

7. Подменете или завъртете тампоните, както е
уместно и необходимо.

8. Проверете индикатора за нивото на заряд на
батериите (Вижте глава "УРЕД ЗА
ИЗМЕРВАНЕ НА НИВОТО НА ЗАРЯД НА
БАТЕРИИТЕ").

9. Проверете маркуча за нивото на резервоара за
разтвора за евентуални остатъци от разтвор. 10
литра стигат за около 10 минути при
конвенционално почистване и за 20 минути по
време на почистване с пяна, при FaST
моделите.

10. Когато резервоарът за разтвор се изпразни,
изпразнете резервоара за обратно
изсмукване, преди да допълните резервоара
за разтвора.

11. Когато оставяте машината без наблюдение,
отстранете ключа и активирайте спирачката
за паркиране.

12. ec-H2O Модел: Ако се включи аларма и
индикиращата светлина на ec-H2O системата
започне да свети червено, модулът ec-H2O
трябва да бъде промит, за да възобновите
работа с ec-H2O (Виж ПРОЦЕДУРА ЗА
ПРОМИВКА ec-H2O МОДУЛ) (Фигура 22).

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато алармата се включи и
индикиращата светлина свети червено, машината
няма да използва ec-H2O системата. За да
продължите почистване, изключете
превключвателя за ec-H2O системата и сменете
на режим стандартно почистване.

ВНИМАНИЕ: (ec-H2O модел) Резервоарът за
чист разтвор не трябва да работи, когато е
празен и сух. ec-H2O модулът може да се
повреди, в резултат на работа без вода за
продължителен период.

ФИГ. 22
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КОДОВЕ НА
ИНДИКИРАЩАТА
СВЕТЛИНА НА
СИСТЕМАТА ec-H2O

СЪСТОЯНИЕ

Наситено зелено Нормална
експлоатация

Премигващо червено Промиване на ec-H2O
модула

Наситено червено Свържете се с
центъра за
обслужване на
клиенти

13. При преместване или съхранение на
машината, махнете устройството за обиране и
го закачете на скобата за съхранение (Фиг.
23).

ФИГ. 23

14. След почистване, винаги извършвайте
необходимите дейности по ежедневна
поддръжка на машината
(вижте "ПОДДРЪЖКА НА МАШИНАТА").

УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НИВОТО НА ЗАРЯД
НА БАТЕРИИТЕ

Индикаторът за измерване нивото на заряд на
батериите показва нивото на заряд в батериите.
Когато батериите са напълно заредени, всички
индикаторни лампички светят. Със спада на
нивото на заряд в батериите, лампичките
изгасват една по една, от дясно на ляво.
За да удължите полезния живот на батериите, не
позволявайте индикаторните лампички да
спаднат под нивото на изтощение, както е
описано по-долу.

ЗАБЕЛЕЖКА: Зареждайте батериите
ЕДИНСТВЕНО, когато машината е била
използвана в продължение на общо 30 или
повече минути.

УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НИВОТО НА ЗАРЯД
НА БАТЕРИИТЕ НА МОДЕЛА СЪС
ЗАДВИЖВАЩО УСТРОЙСТВО: Когато
индикаторът за следене на нивото на заряд на
батериите достигне първата червена лампичка,
спрете почистването и презаредете батериите
(Фигура 24). Ако и последната червена лампичка
започне да мига, функциите по почистване ще
бъдат автоматично изключени. Това защитава
батериите от тотално изтощаване. Закарайте
машината до мястото за зареждане и заредете
батериите незабавно.
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ЗАБЕЛЕЖКА: Индикаторът на батерията на
задвижващия механизъм показва също кодовете
на възникналите повреди. Ако се отчете повреда,
светодиодите на индикатора ще отразят кода на
съответната повреда (Виж КОДОВЕ ЗА ПОВРЕДИ
НА ИНДИКАТОРА НА БАТЕРИЯТА)

Спрете почистването и заредете
батериите.

ФИГ. 24

УРЕД ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НИВОТО НА ЗАРЯД
НА БАТЕРИИТЕ НА МОДЕЛА БЕЗ
ЗАДВИЖВАЩО УСТРОЙСТВО: Когато
индикаторът за следене на нивото на заряд на
батериите достигне последната жълта лампичка,
тя ще започне да премига, спрете почистването и
презаредете батериите (Фигура 25). Ако се появи
червена светлина, функциите по почистване ще
бъдат автоматично изключени. Това защитава
батериите от тотално изтощаване. Презаредете
батериите незабавно.

Спрете почистването и заредете
батериите.

ФИГ. 25

ВЕРИЖНИ ПРЕКЪСВАЧИ

Машината е снабдена с верижен прекъсвач, който
може да бъде рестартиран и който защитава
мотора на четката от повреда. Бутона за
рестартиране на верижния прекъсвач е
разположен върху контролния панел (Фигура 26).
В случай, че верижният прекъсвач се активира,
определете причината, оставете мотора да се
охлади и след това ръчно рестартирайте бутона
на верижния прекъсвач.

ФИГ. 26

ВРЕМЕИЗМЕРВАТЕЛ

Времевият измервател записва общия брой
часовете, по време на които е бил активиран
моторът на четката. Използвайте
времеизмервателя, за да определите кога е
необходимо извършването на препоръчителните
дейности по поддръжка и за описване на
сервизната история (Фигура 27).

ФИГ. 27
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ИЗТОЧВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ

Резервоарът за обратно изсмукване трябва да
бъде източван и почистван след всяка употреба.
Резервоарът за разтвор трябва да бъде
почистван периодично, за да бъде отстранена
евентуална корозия.

Транспортирайте машината до мястото за
източване, изключете от ключа и следвайте долу
описаните инструкции за източване:

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите
машината или да пристъпите към
обслужването й, спрете на равно място,
изключете машината и отстранете ключа.

ИЗТОЧВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ОБРАТНО
ИЗСМУКВАНЕ

1. Придържайки нагоре маркуча за източване,
отстранете капачката и спуснете маркуча, за
да източите (Фиг. 28).

ФИГ. 28

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използвате кофа за
източването на машината, не използвайте една и
съща кофа за източване и за пълнене на
резервоара за разтвор.

2. Отворете капака на резервоара за обратно
изсмукване и измийте резервоара.
Използвайте парцал за отстраняването на
евентуално натрупаната мръсотия. (Фиг. 29).

ФИГ. 29

3. Почистете плаващия зат варящ филтър и
тавата с наносите, разположени в резервоара
за обратно изсмукване (Фиг. 30).

ФИГ. 30

ИЗТОЧВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА РАЗТВОР

1. За да източите остатъчната вода от
резервоара за разтвор, издърпайте от
поставката му маркуча за контрол на нивото
на разтвор в резервоара, както е показано
(Фигура 31).

ФИГ. 31

2. За да изплакнете резервоара за разтвор,
отстранете тапата за почистване на ръба на
машината и впръскайте вода (60°С максимум)
директно в двата отвора за пълнене,
разположени под резервоара за обратно
изсмукване (Фигура 32).

ФИГ. 32
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3. Отстранете и почистете филтъра на
резервоара за разтвор (Фигура 33). За да
отстраните филтъра, завъртете в посока -
обратна на часовниковата стрелка.

ФИГ. 33

4. След като измиете резервоара, закрепете
филтъра на резервоара за разтвор обратно на
мястото му, поставете тапата, капаците на
отворите за пълнене и маркуча.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИИТЕ

ВНИМАНИЕ: За да удължите полезния живот
на акумулаторите, зареждайте ги само ако
машината е била използвана в продължение
на 30 или повече минути. Не оставяйте
акумулаторите разредени изтощени в
продължение на дълги периоди от време.

ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар или
експлозия. Акумулаторите изпускат
водороден газ. Дръжте далеч от искри и
открит огън. При зареждане акумулаторното
отделение трябва да е отворено.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато обслужвате
машината носете предпазни ръкавици и
защитна маска за очите при работа с
акумулаторите или кабелите им. Избягвайте
контакт с акумулаторната киселина.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ЗАРЯДНОТО
УСТРОЙСТВО:

S ТИП НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО:
- ЗА ХЕРМЕТИЗИРАНИ (Гел) АКУМУЛАТОРИ
- ЗА МОКРИ (Оловно-киселинни) АКУМУЛАТОРИ

S НОМИНАЛЕН ВОЛТАЖ - 24 ВОЛТА

S НОМИНАЛНА ЧЕСТОТА - 13 АМПЕРА

S АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАЩА СЕ ВЕРИГА

S ЗА ПЪЛНО ЗАРЕДЖАНЕ НА БАТЕРИИТЕ

НАСТРОЙКИ НА БОРДОВОТО ЗАРЯДНО
УСТРОЙСТВО:

ВАЖНО: Преди да заредите акумулаторните
батерии, моля, уверете се, че настройките на
зарядното устройство са правилни за типа на
вашата батерия (напр. оловнокиселинни,
гел/сухи и др.) Неправилните настройки на
зарядното устройство може да доведат до
повреда на акумулаторната батерия.

За да определите вида на акумулаторите си,
вижте етикета им. Ако видът не е посочен,
свържете се с доставчика на акумулаторите ви.

За да проверите настройките на зарядното:
Ако по време на стартиране на зарядното,
червеният индикатор премигне два пъти,
означава, че зарядното е настроено за
мокри/оловнокиселинни батерии. Ако зеленият
индикатор премигне два пъти, зарядното е
настроено за AMG/Гел/ запечатани батерии без
поддръжка (Фигура 34).
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако използвате (LM)
оловнокиселинна акумулаторна батерия с
частична поддръжка или гел/суха акумулаторна
батерия Exide, моля, разгледайте
"Конфигурациите за превключване настройките
на зарядно" (Фигура 37).

ФИГ. 34

За да промените настройките на зарядното:
1. Отстранете щифта, който държи позициониран

панела, на който е монтирано зарядното
устройство и отстранете самия панел, за да
имате достъп до зарядното (Фигура 35).

ФИГ. 35
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2. Отлепете ъгъла на обозначителния етикет
върху зарядното устройство, за да получите
достъп до превключвателите на настройките
(Фиг. 36).

ФИГ. 36

3. Настройте превключвателите на настройките
в съответствие с таблицата за конфигурация
на превключването (Фиг. 37). Кабелът на
зарядното устройство трябва да е изключен
по време на пренастройване/нулиране.

Таблица за конфигурация на превключване
настройките на зарядното устройство.

Батерия Превключване 1 2

Мокра (оловнокиселинна) ВКЛЮЧЕН (on) ИЗКЛЮЧЕН (off)

LM Мокра ВКЛЮЧЕН (on) ВКЛЮЧЕН (off)
(частична поддръжка)

AGM/Гел/Запечатана ИЗКЛЮЧЕН (on) ВКЛЮЧЕН (off)

Гел батерия Exide ИЗКЛЮЧЕН (on) ИЗКЛЮЧЕН (off)

ФИГ. 37

За да заредите акумулаторните батерии:

1. Транспортирайте машината до място с добра
вентилация.

2. Паркирайте машината върху равна, суха
повърхност. Завъртете ключа на и
задействайте спирачката за паркиране, ако
машината е оборудвана с такава.

3. Ако зареждате мокри (оловно-киселинни)
акумулатори, проверете нивото на течността в
тях преди да пристъпите към зареждане (Вж.
глава "ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА
АКУМУЛАТОРИТЕ").

4. Включете променливотоковия захранващия
кабел на зарядното устройство в правилно
заземен контакт (Фиг. 38).

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на зареждане машината
няма да работи.

ФИГ. 38

5. След като цикълът на зареждане започне
индикаторните лампички ще започнат да
отчитат прогреса - от червено, към жълто, до
зелено (Фиг 39). Когато зелената индикаторна
лампичка светне, това означава, че цикълът
на зареждане е приключил. Изключете
захранващия кабел на зарядното устройство.

В случай, че зарядното устройство открие
проблем, на екрана му ще се изпише код за
грешка (Виж КОДОВЕ НА ПОВРЕДИ НА
ВГРАДЕНОТО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА
БАТЕРИИ).

ФИГ. 39 ФИГ. 40

6. Отворете резервоара за мръсна вода за
вентилация (фигура 40).
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КОДОВЕ НА ПОВРЕДИ НА ВГРАДЕНОТО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО ЗА БАТЕРИИ

КОД НА ПОВРЕДА ПОВРЕДА ОТСТРАНЯВАНЕ

Премигващ жълт
индикатор

Слаба връзка с кабела на зарядното Проверете връзката с кабела на
зарядното

Разхлабен или повреден кабел на
батерията

Проверете кабелните връзки на
батерията

Неподходяща батерия Заменете с подходяща батерия

Повреда в изходящия кръг - повреден
изходящ кабел

Свържете се с центъра за поддръжка

Повреда във вътрешния кръг - изгорял
предпазител/бушон

Сменете зарядното устройство

Премигващ червен
индикатор

Предпазен таймер - превишено време на
зарядка

Повторете цикъла на зарядка. Ако
повредата се повтаря, подменете
акумулаторните батерии
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ПОДДРЪЖКА НА МАШИНАТА

За да поддържате машината в добро работно
състояние, просто следвайте процедурите за
ежедневна, ежемесечна и тримесечна
поддръжка.

ВНИМАНИЕ: Рискове, свързани с
електричеството. Изключвайте кабелите на
батериите, преди да пристъпите към
обслужване на машината.

Ежедневна поддръжка
1. Източвайте и почиствайте резервоара за

обратно изсмукване (Фигура 41).

ФИГ. 41

2. Сваляйте тавата за боклуци и я изпразвайте
(Фигура 42).

ФИГ. 42

3. Отстранете и почистете плуващия екранен
прекъсвач, разположен в резервоара за
обратно изсмукване (Фигура 43).

ФИГ. 43

4. Източете резервоара за разтвор и изплакнете
вътрешността му с вода (60°С максимум),
колкото е необходимо (Фигура 44)

ФИГ. 44

5. Отстранете и почистете филтъра на
резервоара за разтвор (Фигура 45). За да
отстраните филтъра, завъртете в посока -
обратна на часовниковата стрелка.

ФИГ. 45
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6. Отстранете тампона(ите)/ четката(ите) и
почистете. Завъртайте тампона или го
подменете, когато се износи (Фигура 46).

ФИГ. 46

7. Изтривайте гумите на обирача. Когато
машината не се използва, повдигайте от пода
устройството за обиране или го закачайте на
скобата за съхранение (Фигура 47).

ФИГ. 47

8. Проверявайте състоянието на забърсващия
край на пластовете на гумения вал (Фигура
48). Завъртете, ако е износен. (Вижте глава
"ПОДМЯНА НА СЛОЕВЕТЕ НА ГУМЕНИЯ
ВАЛ")

ФИГ. 48

9. Почиствайте машината с универсален
почистващ препарат и влажна кърпа
(Фигура 49).

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато почиствате
машината, не я мийте с водоструйка или с
маркуч. Може да се получи електрическа
неизправност.

ФИГ. 49

10. 43 см. модел с единичен диск: Проверявайте
състоянието на престилката на почистващата
глава, подменяйте при необходимост
(Фигура 50).

ФИГ. 50

11. FaST модел: Свързвайте захранващия маркуч
на FaST-PAK с щепсела за съхранение, когато
на го използвате (Фигура 51). Отстранявайте
евентуални засъхналите остатъци от
концентрат по конектора на маркуча,
накисвайки го в топла вода.

ФИГ. 51
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12. Презареждайте батериите след употреба в
продължение на общо 30 или повече минути
(Фигура 52). (Вижте глава "ЗАРЕЖДАНЕ НА
БАТЕРИИТЕ").

ФИГ. 52

Ежемесечна поддръжка

1. Оловно-киселинни батерии: Почиствайте
горните части на батериите, за да
предотвратите корозия (Вижте глава
"ПОДДРЪЖКА НА БАТЕРИИТЕ").

2. Проверявайте за разхлабени връзки на
кабелите на батериите.

3. Проверявайте и почиствайте уплътнението на
резервоара за обратно изсмукване (Фигура
53). Подменяйте при повреда.

ФИГ. 53

4. Смазвайте всички допирни точки и ролери със
силиконов спрей, след което нанасяйте слой
водоустойчива смазка, за да осигурите
безпроблемната работа на машината.

5. Почиствайте скобата на спирачката за
паркиране с почистващ препарат.

6. Проверявайте машината за разхлабени
винтове и болтове.

7. Проверявайте машината за течове.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА
ЕЛЕКТРОМОТОРА

За подмяна на въглената четка се свържете с
оторизиран сервизен център на "Tennant ".

Подмяна на въглената четка Часове

Електромотор на водещия мост в блока
на скоростната кутия

750Вакуумен мотор

Мотори на дисковите четки

ВНИМАНИЕ: Опасности, свързани с
електричеството. Разкачайте акумулаторните
кабели преди да пристъпите към обслужване
на машината.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМАТА
FaST

Сменяйте водния и въздушен филтър във FaST
инжектора за препарат на всеки 1000 часа.
Поръчайте комплект филтри p/n 9003009.
Инжекторът за препарата се намира зад предния
край на машината, монтиран с две скоби.

1. Спуснете почистващата глава и освободете
инжектора за препарата от двете скоби
(Фигура 54).

ФИГ. 54

2. Отстранете водния и въздушен филтър (Фигура
55). За монтаж на нов воден филтър ще ви е
нужен 8мм. тръбен ключ.

Воден филтър
(50 Мрежест/Кафяв)

Въздушен филтър
(50 Мрежест/Кафяв)

ФИГ. 55
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ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОМИВАНЕ НА МОДУЛ
ec-H2O

Тази процедура е необходима само, когато
прозвучи аларма и системният светлинен
индикатор ec-H2O започне да премигва в червено.

1. Изпразнете всичката вода от резервоарите за
чист и отработен разтвор.

2. Излейте наведнъж 1 галон (4 литра) бял оцет
в резервоара за чист разтвор. Не
разреждайте. (p/n 1050552 - оцет, 10 литра)

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте само бял или оризов
оцет. Нивото на киселинност трябва да бъде в
рамките на 4-8%. Не използвайте други киселини
за тази процедура.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато обслужвате
машината, носете предпазни ръкавици и
очила, когато работите с оцет.

3. Разкачете черното уплътнение на конектора на
почистващата глава и поставете маркуча в
кофата (Фигура 56).

ФИГ. 56

4. Завъртете ключа в позиция "включен" ( I ).

5. Натиснете и освободете модулния
превключвател за източване ec-H2O, за да
стартирате кръга на източване (Фиг. 57).
Модулът се намира под резервоара за
отработен разтвор

ЗАБЕЛЕЖКА: Модулът ще се изключи
автоматично, когато цикълът на промивка
приключи (прибл. 7 минути). Модулът трябва да
премине целия 7 минутен цикъл на промивка, за
да се нулират индикиращата светлина и алармата
на системата.

Повторете процедурата по източването, ако
модулът ec-H2O не се рестартира. Ако
модулът не успее да се рестартира, свържете
се с оторизиран сервизен център.

ФИГ. 57

ПОДМЯНА НА СЛОЕВЕТЕ НА ГУМЕНИЯ ВАЛ

Всеки пласт на гумения вал има четири
почистващи ъгъла. Когато пластовете се износят,
просто завъртете пластовете от край в край или
от горе на долу под нов ъгъл на почистване.
Подменяйте пластовете, когато всички четири
ъгъла се износят.

1. Отстранете сглобката на гумения вал от
машината.

2. Разхлабете клампата на връзката и я
отстранете от сглобката на вала (Фигура 58).

ФИГ. 58

3. Завъртете задния пласт под нов ъгъл на
забърсване и поставете отново връзката.
Уверете се, че назъбения край на лентата
сочи надолу (Фигура 59).

ФИГ. 59
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4. За да подмените предния пласт, отстранете
задната лента и развийте изцяло четирите
винта на сглобката на гумения вал, без да
отстранявате винтовете. Повдигнете и
наклонете задържащата плоча, за да
достигнете до предния пласт (Фигура 60).
Завъртете предния пласт под нов ъгъл на
забърсване и поставете отново придържащата
плоча. Уверете се, че клиновете на
придържащата плоча пасват на слотовете на
пласта. Инсталирайте отново лентата, след
което затегнете отново винтовете.

Придържаща плоча

ФИГ. 60

НАСТРОЙКА НА СЛОЕВЕТЕ НА ГУМЕНИЯ ВАЛ

За оптимално представяне на пластовете на
гумения вал, колелцата на сглобката на гумения
вал трябва да бъдат настроени на специфична
височина, както е описано по-долу.

1. За да проверите дали сглобката на гумения
вал е правилно настроена, отстранете
сглобката на гумения вал от машината и я
поставете върху равна повърхност. Измерете
разстоянието между колелцата и земята.
Разстоянието трябва да е около 2 мм.
(Фигура 61).

2. За да настроите височината на колелцата,
разхлабете горния винт и отстранете капачето
на пластмасовия носач, за да достигнете до
винта за настройка. Въртете винта за
настройка, докато настроите съответно
(Фигура 61). След като приключите с
настройката, затегнете горния винт и
поставете обратно капачето на пластмасовия
носач. Повторете всички стъпки отначало за
другите колелца.

2 mm

ФИГ. 61

3. По време на работа на машината, когато
колелцата са правилно настроени, пластовете
на гумения вал трябва да се отклоняват както
е показано (Фигура 62).

ФИГ. 62

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА
АКУМУЛАТОРИТЕ (мокри/оловно-киселинни
акумулатори)

1. Проверявайте често нивото на течност в
акумулаторите, за да не допускате повредата
им. Течността трябва да бъде до указаното
ниво (Фиг. 63). Добавяйте дестилирана вода,
ако нивото е ниско. НЕ ПРЕПЪЛВАЙТЕ,
течността може да се разшири и да прелее
при зареждането.

ПРАВИЛНО НИВО НА ТЕЧНОСТТА В
АКУМУЛАТОРИТЕ:
Преди зареждане След зареждане

ФИГ. 63

ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар или
експлозия. Акумулаторите изпускат
водороден газ. Дръжте далеч от искри и
открит огън. При зареждане акумулаторното
отделение трябва да е отворено.
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2. Почиствайте акумулаторите, за да
предотвратите корозия. Използвайте четка за
търкане с разтвор от сода за хляб и вода
(Фиг. 64).

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: При почистване на
акумулаторите носете защитни ръкавици и
защитна маска за очите. Избягвайте контакт с
акумулаторната киселина.

ФИГ. 64

смяна на колана на мотора на четката
(МОДЕЛ с двоен диск)

ВНИМАНИЕ: Рискове, свързани с
електричеството. Изключвайте кабелите на
батериите, преди да пристъпите към
обслужване на машината.

1. Посредством 13 мм. гаечен ключ разединете
повдигащите рамена на почистващата глава
от повдигащите скоби, както е показано
(Фигура 65).

ФИГ. 65

2. Изключете кабелния конектор на мотора на
четката и откачете захранващия маркуч за
разтвора (Фигура 66).

ФИГ. 66

3. Отстранете почистващата глава от машината
(Фигура 67).

ФИГ. 67

4. Внимателно поставете почистващата глава,
като долната й част сочи нагоре и отстранете
капака на колана, нужен е гаечен ключ 10 мм.
(Фигура 68).

ФИГ. 68
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5. Завъртете новия колан, както е показано
(Фигура 69).

50 см. модел с двоен диск

60 см. модел с двоен диск

ФИГ. 69

6. За да поставите колана, използвайте гнездото
на острозъбния спирач с удължител и широк
плосък гаечен ключ, както е показано.
Задвижващото устройство на хъба е
оборудвано с гнезда за инструменти (Фигура
70).

ФИГ. 70

50 см. модел с двоен диск за смяна на колана
(S/N T3xxx12000 - T3xxx15475)

1. За да поставите обратно колана, развийте
изцяло болта за настройка на степента на
обтегнатост и инсталирайте нов колан, както в
показано (Фигура 71). Поставете
набраздената страна на колана към
набраздената макара.
Болт за настройка на степента на обтегнатост

на колана

ФИГ. 71

2. За да настройте степента на обтегнатост на
колана коректно, завъртете бота за настройка
докато пружината се компресира до дължина
от 35 мм. (Фигура 72). След като настроите,
затегнете винта за застопоряване на болта.

35 mm

ФИГ. 72

3. След първоначалните 50 часа употреба,
проверете отново степента на обтегнатост на
колана.
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ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАШИНАТА

Когато транспортирате машината с ремарке или
камион, спазвайте стриктно описаната, по-долу,
процедура за съединяване:

1. Повдигнете гумения вал и почистващата
глава.

2. Натоварете машината, използвайки
препоръчителна рампа за товарене.

3. Позиционирайте предната част на машината
към предната част на ремаркето или камиона.
След като машината бъде позиционирана,
свалете почистващата глава и гумения вал.

4. Активирайте спирачката за паркиране и
поставете блокировка зад всяко колело, за да
предотвратите потеглянето на машината.

5. Укрепете горния край на машината с въжета,
за предотвратите преобръщането й. Може да
се наложи да инсталирате скоби за при
стягане към пода на ремаркето или камиона.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато транспортирате
машината, използвайте препоръчителните
видове рампи за товарене/разтоварване на/от
камион или ремарке. Използвайте ремъци, за
да укрепите машината върху камиона или
ремаркето.

СЪХРАНЕНИЕ НА МАШИНАТА

1. Заредете батериите, преди да ги приберете.
Никога не съхранявайте машината с изтощени
батерии.

2. Източвайте и изплаквайте резервоарите
добре.

3. Съхранявайте машината на сухо място,
вдигнати гумен вал и почистваща глава.

4. Отворете капака на резервоара за обратно
изсмукване, за да осигурите въздушна
циркулация.

ВНИМАНИЕ: Не оставяйте машината на дъжда;
съхранявайте на закрито.

5. Ако съхранявате машината при минусови
температури, следвайте инструкциите
ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ по-долу

ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

1. Източете всичката вода от резервоара с чист
разтвор и резервоара с отработен разтвор.

2. Изсипете с всичка сила 4 литра антифриз (RV)
в резервоара за чист разтовр.
Не разреждайте.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Избягвайте контакт на
антифриза с очите. Носете предпазни очила.

3. Включете машината и работете със системата
за поток на разтвора. Изключете машината,
когато червеният RV антифриз стане видим.

Ако вашата машина е оборудвана с опция за
свободен накрайник, работете с него за
няколко секунди, за да защитите помпата.

Продължете с процедурата по защита от
замръзване, ако машината е оборудвана със
системаec-H2O.

ec-H2O Модел:

Натиснете и освободете превключвателя за
източване на модула ec-H2O, за да завъртите
антифриза през системата ec-H2O (Фиг. 73). Ако
виждате антифриз, натиснете отново
превключвателя, за да изключите модула.

ФИГ. 73

ВАЖНО: Преди да започнете работа с
машината трябва да източите антифриза от
модулите, както е описано по-долу.

ВНИМАНИЕ: Ако антифризът не е правилно
източен от системата еc-H2O, , модулът еc-H2O
може да отчете грешка и да не функционира
(ec-H2O индикаторната лампичка на
превключвача ще светне в червено). Ако се появи
тази грешка, рестартирайте ключа и повторете
процедурата на източване.

Източване на антифриз от ec-H2O модул:

1. Източете в кофа антифриза от резервоара за
чист разтвор.

2. Напълнете резервоара за чист разтвор с
хладка вода, докато се напълни (Вижте
ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАР ЗА РАЗТВОР).
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3. Разкачете черното уплътнение на конектора на
почистващата глава и поставете маркуча в
кофата (Фигура 74). За да достигнете до
уплътнението на конектора, може да е
необходимо да махнете предния капак на
машината.

ФИГ 74

4. Натиснете и освободете превключвателя на
модула ec-H2O, за да източите антифриза от
системата ec-H2O (Фигура 73). Модулът се
намира под резервоара за отработен разтвор.

Когато водата стане чиста, натиснете отново
модулния превключвател, за да спрете кръга
на източване.

Изхвърлете антифриза на безопасно за околната
среда място, в съответствие с местните правила
за изхвърляне на отпадъци.
5. Сега машината е готова за употреба.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ АРТИКУЛИ

Вижте "Ръководство за резервни части" за
препоръчителните артикули. Артикулите за
зареждане са ясно обозначени със знак,
предшестващ описанието на частта. Вижте
примери по-долу:
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ПРИ ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Машината не работи Изтощени батерии Заредете батериите

Активиран е бутона за аварийно
спиране

Завъртете бутона по посока на
часовниковата стрелка, за да го
рестартирате

Повредена(и) батерия(и) Подменете батерията(ите)

Разхлабен кабел на батериите Затегнете разхлабения кабел

Изгорял основен бушон/
предпазител

Подменете предпазителя/ бушона

Неизправност в прекъсвача на
ключа

Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Индикаторът на
акумулаторната батерия
премигва
(Задвижващ механизъм)

Отчита механична повреда Виж КОДОВЕ ЗА ПОВРЕДИ НА
ИНДИКАТОРА НА БАТЕРИЯТА

Бордовото зарядно
устройство за акумулаторите
не работи

Щепселът не е включен в
електрическата мрежа

Проверете съединението на
щепсела

Неизправен предпазител на
зарядното устройство

Подменете предпазителя на
зарядното устройство

Неизправен захранващ кабел Подменете кабела

Моторът на четката не работи Почистващата глава е повдигната
от пода

Свалете почистваща глава

Заключването на метъра на
батериите е активирано

Презаредете батериите

Активиран е верижния прекъсвач
на мотора на четката

Рестартирайте бутона на верижния
прекъсвач на четката

Повреда в прекъсвача на
почистващата глава
(повдигане/сваляне)

Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Повреда в ключа за контрол на
дръжката

Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Повреда в мотора на четката или в
окабеляването

Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Износена карбонова четка Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Скъсан или разхлабен колан (50
см. / 60 см. модел)

Подменете или затегнете колана

Машината не се задвижва
(50 см. / 60 см. Модел с двоен
диск със задвижващо
устройство)

Задействана е спирачката за
паркиране

Освободете спирачката за
паркиране

Изгорял основен бушон/
предпазител

Подменете 30 Amp предпазител/
бушон

Неизправност в прекъсвача на
релето

Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Повреда в мотора на
приемно-предавателното
устройство или в окабеляването

Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Износена карбонова четка Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти
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ПРИ ПРОБЛЕМИ - Продължение

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Вакуумният мотор не работи Гумените подочистачки са
повдигнати от пода

Свалете гумените подочистачки

Изгорял бушон/ предпазител на
вакуумния мотор.

Подменете 25 Amp предпазител/
бушон

Повреда във вакуумния мотор или
в окабеляването

Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Износена карбонова четка Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Модели с FaST система: FaST
системата не работи или не
оперира коректно

FaST прекъсвачът не е включен
Включете прекъсвача на FaST
системата

Захранващият маркуч на FaST-PAK
не е свързан

Свържете захранващия маркуч

Изгорял бушон/ предпазител на
FaST помпата

Подменете 7.5 Amp предпазител/
бушон

Запушен захранващ маркуч на
FaST-PAK или конектори

Накиснете в хладка вода, за да
отпушите

Празна кутия FaST-PAK Подменете кутията FaST-PAK

Усукване на захранващия маркуч
на FaST-PAK

Отстранете усукването

Запушена FaST система за
разтвора

Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Повреда в прекъсвача за
включване/ изключване на FaST
системата

Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Неизправна помпа Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Запушен филтър на резервоара за
разтвор

Източете резервоара за разтвора,
отстранете филтъра за разтвора на
резервоара, почистете го и го
поставете отново

Запушен инжектор за препарат Виж СИСТЕМА FaST Поддръжка

Слаб или липса на приток на
разтвор
(Стандартно почистване)

Запушен филтър на резервоара за
разтвор или маркуч за разтвор

Почистете филтъра на резервоара
за разтвор или промийте маркуча
за разтвор

Запушен вентил за разтвора Отстранете вентила и го почистете

Бутонът за контрол на нивото на
приток на разтвор е настроен
прекалено ниско

Настройте бутона за контрол на
нивото на приток на разтвор

Разхлабена гайка на контролния
бутон

Калибрирайте бутона и затегнете
гайката
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ПРИ ПРОБЛЕМИ - Продължение

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Слабо обратно всмукване на
вода

Резервоарът за обратно
изсмукване е пълен

Източете резервоара за обратно
изсмукване

Разхлабен капак на маркуча за
източване

Затегнете капака

Запушен е плуващият изключващ
екран, разположен в резервоара за
обратно всмукване

Почистете екрана

Слабо обратно всмукване на
вода

Запушена сглобка на гумените
подочистачки

Почистете сглобката на гумените
подочистачки

Износени гумени уплътнения на
подочистачките

Подменете или завъртете гумените
уплътнения на подочистачките

Неправилен наклон на гумените
подочистачки

Настройте височината на гумените
подочистачки

Разхлабени връзки на вакуумния
маркуч

Осигурете връзките на маркуча

Запушен вакуумен маркуч Отстранете наносите, причиняващи
запушването

Повреден вакуумен маркуч Подменете вакуумния маркуч

Капакът на резервоара за обратно
всмукване не е поставен

Поставете правилно капака

Повредено уплътнение на капака
на резервоара за обратно
всмукване

Подменете уплътнението

Подреден вакуумен мотор Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Ниско ниво на заряд на батериите Презаредете батериите.

Намалена продължителност
на работа

Батериите на са напълно заредени Заредете батериите изцяло

Дефектни батерии Подменете батерията

Извършете дейностите по
обслужване на батериите

Вижте глава "ПОДДРЪЖКА НА
БАТЕРИИТЕ"

Повредено зарядно устройство на
батериите

Поправете или подменете
зарядното устройство

Ръчката за долен натиск и
настроена за допълнително
налягане върху почистващата
глава

По-ниска ръчка за долен натиск
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ПРИ ПРОБЛЕМИ - Продължение

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

ec-H2O модел:
echo системна индикационна
лампичка, която свети в
червено и сигнални звуци

Натрупване на минерални утайки в
модула

Промиване на модул (Виж
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОМИВАНЕ НА
ec-H2OМОДУЛ). Ако
индикационната лампичка започне
да премигва през 1-10 секунди,
повторете процедурата за
промиване. Ако индикационната
лампичка започне да премигва
след едноминутно почистване,
водата може да има ниска
проводимост.

Ниска проводимост на водата Добавете 8 мл. сол към всеки 40 л.
вода.

ec-H2O Модел:
Индикиращата светлина на
ec-H2O системата свети
наситено червено

Неизправен модул Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

ec-H2O Модел:
Индикиращата светлина на
ec-H2O системата не се
включва

Погрешна светлина или неизправен
модул

Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

ec-H2O Модел: Не потича
вода

Запушен модул Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Повредена помпа за разтвор Сменете помпата за разтвор

КОДОВЕ ЗА ПОВРЕДИ НА ИНДИКАТОРА НА БАТЕРИЯТА (Задвижващ механизъм)

КОД
(Премигващи
светодиодни линии)

НЕИЗПРАВНОСТ РЕШЕНИЕ

Едно Изключване поради нисък волтаж.
Функцията за почистване спира.

Презаредете батериите.

Проверете свръзките на батериите.

Две Нивото на заряд на батериите намалява. Презаредете батериите.

Три Повреда в задвижващия мотор. Отстранете причините за
претоварването и рестартирайте ключа.

Късо съединение в задвижващия мотор. Свържете се със сервизен център.

Четири Локаут на батериите. Презаредете батериите незабавно.

Осем Повреда в контролера. Свържете се със сервизен център.

Десет Отчетено е висок волтаж на батериите Проверете свръзките на батериите.

Липса на прегради Режим на почивка Завъртете ключа, за да рестартирате.

Преградите се
прегъват

Активиран е клапана. Освободете активиращия лост.
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СПЕЦИФИКАЦИИ
МОДЕЛ T3 43 см Единичен

диск
T3 50 см Двоен
диск със
задвижващо
устройство

T3+ 60 см Двоен
диск със
задвижващо
устройство

ДЪЛЖИНА 1128 мм 1167 мм 1225 мм

ШИРИНА 486 мм 517 мм 560 мм

ВИСОЧИНА 1093 мм 1093 мм 1093 мм

ТЕГЛО / с АКУМУЛАТОРИТЕ 100 кг / 143 кг с
батериите

101 кг / 144 кг с
батериите

101 кг / 144 кг с
батериите

КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА
ОБРАТНО ВСМУКВАНЕ

57 л 57 л 57 л

КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА
РАЗТВОР

40 л 40 л 40 л

ЗАДВИЖВАЩА СИСТЕМА Няма Приемно-предавателно
устройство, 24 V, 0,104
Kw

Приемно-предавателно
устройство, 24 V, 0,104
Kw

НИВО НА ПРОДУКТИВНОСТ - СРЕДНО 1045 м2 в час (ec-H2O /
FaST Модел)

1420 м2 в час (ec-H2O /
FaST Модел)

1690 м2 в час (ec-H2O
Модел)

785 м2 в час 1250 м2 в час

ШИРИНА НА ПОЧИСТВАНАТА ПЪТЕКА 430 мм 500 мм 600 мм

СТЕПЕН НА НАЛЯГАНЕ НА ТАМПОНА 18,9 кг 18,59 кг 23,41 кг

ШИРИНА НА ГУМЕНИТЕ РОЛКИ 763 мм 763 мм 763 мм

МОТОР НА ЧЕТКАТА 0,373 Kw, 220 rpm, 24 V,
20 A

0,224 Kw, 260 rpm, 24 V,
12 A

0,65 Kw, 285 rpm, 24 V,
33 A

ВАКУУМЕН МОТОР 350 W, 2-степенен 5,7,
24 V, 13 A

350W, 2-степенен 5,7,
24 V, 13 A

350W, 2-степенен 5,7,
24 V, 13 A

СЪБИРАНЕ НА ВОДА 100 Mbar 100 Mbar 100 Mbar

БАТЕРИИ Две - 12 V Две - 12 V Две - 12 V

БОРДОВО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО 120/230 VAC, 5.5 A,
50/60 Hz, 24 VDC, 13 A
полезна мощност

120/230 VAC, 5.5 A,
50/60 Hz, 24 VDC, 13 A
полезна мощност

120/230 VAC, 5.5 A,
50/60 Hz, 24 VDC, 13 A
полезна мощност

РАБОТНИ ЧАСОВЕ ЗА ЕДНО
ЗАРЕЖДАНЕ

До 2,5 часа До 3,25 часа До 3 часа

ОБЩ ОБЕМ ЕНЕГИЙНА КОНСУМАЦИЯ Номинална стойност
32 Amp

Номинална стойност
28 Amp

Номинална стойност
29 Amp

ВОЛТАЖ DC 24 VDC 24 VDC 24 VDC

КАПАЦИТЕТ НА БАТЕРИИТЕ Норма: 110 Ah / 5 ч Норма: 110 Ah / 5 ч Норма: 125 Ah / 5 ч

СТЕПЕН НА ЗАЩИТА IPX3 IPX3 IPX3

СИЛА НА ЗВУКА 68 dB (1 м x 1 м) 68 dB (1 м x 1 м) 68 dB (1 м x 1 м)

НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ НА
ДЕЦИБЕЛИТЕ В УХОТО НА
ОПЕРАТОРА, НА ЗАКРИТО.

68,5 dB(A) 68,5 dB(A) 68,5 dB(A)

ВИБРАЦИИ ПРИ РЪЧНИТЕ
КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ

<2,5 м./сек.2 <2,5 м./сек.2 <2,5 м./сек.2

МАКСИМАЛЕН НАКЛОН 8% (5°) Транспортиране
5% (3°) Почистване

8% (5°) Транспортиране
5% (3°) Почистване

8% (5°) Транспортиране
5% (3°) Почистване
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МОДЕЛ T3 43 см Единичен
диск

T3 50 см Двоен
диск със
задвижващо
устройство

T3+ 60 см Двоен
диск със
задвижващо
устройство

FaST СИСТЕМА - МОДЕЛ FaST

ПОМПА ЗА РАЗТВОР 24 Волта DC; 3,5 A; 5,6 л/мин отворен поток; 4,13 Bar обходна настройка

НИВО НА ПРИТОК НА РАЗТВОР 0,47 л./ мин

НИВО НА ПРИТОК НА КОНЦЕНТРАТ 0,47 кс/ мин

КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗРЕЖДАНЕ НА
КОНЦЕНТРАТА С ВОДА

1:1000

ec-H2O СИСТЕМА - МОДЕЛ ec-H2O

ПОМПА ЗА РАЗТВОР 24 Волта DC; 3,5 A; 5,6 л/мин отворен поток; 4,13 Bar обходна настройка

НИВО НА ПРИТОК НА РАЗТВОР* 0.47 L/min
(Стандартно)

0.47 L/min
(Стандартно)

0.57 L/min
(Стандартно)

0.72 L/min (По избор) 0.72 L/min (По избор) 0.76 L/min (По избор)

0.95 L/min (По избор) 0.95 L/min (По избор) 0.95 L/min (По избор)

* Ако е необходимо регулиране на дебита, моля свържете се с Оторизиран сервизен център.

1128 mm
1167 mm *
1225 mm **

РАЗМЕРИ НА МАШИНАТА

486mm
517mm *
560 mm**

1093 mm

763 mm

* 50 см. Модел с двоен диск

** 60 см. Модел с двоен диск
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