B5 / B7
Στιλβωτής μπαταρίας, σχεδιασμένος
για λειτουργία με βαδίζοντα χειριστή

Ελληνικά GR
Εγχειρίδιο χειριστή

Ανταλλακτικά TennantTrue

Για εγχειρίδιο των πιο πρόσφατων
ανταλλακτικών ή εγχειρίδια χρήστη σε άλλες
γλώσσες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
www.tennantco.com/manuals
www.tennantco.com

9011525
Αναθ. 01 (05-2014)

*9011525*

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχεται σε συνδυασμό με κάθε
νέο μοντέλο. Περιέχει τις απαραίτητες οδηγίες χειρισμού
και συντήρησης.

Αυτός ο στιλβωτής έχει σχεδιαστεί για εμπορική χρήση,
π.χ. σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια,
μαγαζιά, γραφεία και ενοικιαζόμενες επιχειρήσεις. Είναι
σχεδιασμένος για να γυαλίζει, απαλά, ξεραμένες και
σκληρές επιφάνειες πατωμάτων (κεραμικά πλακίδια
βινυλίου, μωσαϊκό, μάρμαρο, γυαλισμένο ξύλο,
επικάλυψη με μπετόν, κ.λπ.) σε εσωτερικό χώρο μόνο.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα σε επιφάνειες με
χαλιά. Χρησιμοποιήστε μόνο τους συνιστώμενους
δίσκους γυαλίσματος που προορίζονται για μηχανική
χρήση μόνο. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα
διαφορετικά απ' ό,τι περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο
χρήστη.

Διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό
προσεκτικά και κατανοήστε το
μηχάνημα πριν το χρησιμοποιήσετε
ή το συντηρήσετε.
Με κάθε νέο μοντέλο παρέχεται επίσης ένας πλήρης,
εικονογραφημένος Κατάλογος ανταλλακτικών.
Χρησιμοποιήστε τον Κατάλογο ανταλλακτικών για να
παραγγείλετε ανταλλακτικά. Για να εξασφαλίσετε ταχεία
παράδοση, ακολουθήστε τις οδηγίες «ΤΡΟΠΟΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» που περιέχονται
στον Κατάλογο ανταλλακτικών.
Το μηχάνημα αυτό θα σας προσφέρει εξαιρετικές
υπηρεσίες. Ωστόσο, θα επιτύχετε τα καλύτερα
αποτελέσματα με ελάχιστο κόστος εάν:

S Λειτουργείτε το μηχάνημα προσεκτικά.
S Κάνετε τακτική συντήρηση στο μηχάνημα, σύμφωνα
με τις οδηγίες συντήρησης που παρέχονται.

S Η συντήρηση του μηχανήματος γίνεται με
ανταλλακτικά που προμηθεύει ο κατασκευαστής ή
ισοδύναμα.
Για να προβάλλετε, να εκτυπώσετε ή να κάνετε λήψη
των εγχειριδίων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:
www.tennantco.com/manuals
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Παρακαλώ απορρίψτε τα υλικά
συσκευασίας και τα χρησιμοποιημένα
εξαρτήματα του μηχανήματος, όπως οι
μπαταρίες, κατά τρόπο αβλαβή για το
περιβάλλον και σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων.
Να θυμάστε πάντα να κάνετε ανακύκλωση.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Παρακαλούμε συμπληρώστε την ώρα της
εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά.
Αριθμός μοντέλου. Αριθμός σειράς. Ημερομηνία εγκατάστασης -

GR

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

(σύμφωνα με το Παράρτημα II A της Οδηγίας περί μηχανημάτων)
Τύπος μηχανήματος: Στιλβωτής πατωμάτων Μοντέλο: Β5, Β7
Το μηχάνημα αυτό συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα
της ευρωπαϊκής ένωσης:
- Οδηγία περί μηχανημάτων: 2006/42/EC
Ηλεκτρομαγνητική οδηγία συμβατότητας: 2004/108/EC
Ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα: 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 55012, EN 61000-6-2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744, EN
ISO 3741, EN ISO 13059, EN ISO 3450, EN 60335-2-72.
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Industrielaan 6 5405 AB
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Uden - The Netherlands
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Διευθυντής διεθνών δραστηριοτήτων
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΙ προφυλάξεις που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε
ολόκληρο αυτό το εγχειρίδιο, όπως υποδηλώνει η
περιγραφή τους:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προειδοποιεί για κινδύνους ή
επισφαλείς πρακτικές οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν
σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Επισημαίνει οδηγίες που
πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή λειτουργία του
μηχανήματος.
Οι πληροφορίες που ακολουθούν σηματοδοτούν
καταστάσεις ενδεχόμενα επικίνδυνες για τον χειριστή.
Μάθετε πότε μπορεί να προκύψουν τέτοιες συνθήκες.
Εντοπίστε όλες τις διατάξεις ασφαλείας του
μηχανήματος. Αναφέρατε αμέσως τυχόν βλάβη ή
εσφαλμένη λειτουργία του μηχανήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος
πυρκαγιάς, έκρηξης, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:
-

Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από το χειρισμό του
μηχανήματος.

-

Μη χρησιμοποιείτε και μην συλλέγετε εύφλεκτα
υλικά

-

Απαγορεύεται η χρήση κοντά σε εύφλεκτα υγρά,
εύφλεκτους ατμούς ή εύφλεκτες σκόνες.
Ο κινητήρας αυτού του μηχανήματος δεν είναι
αντιεκρηκτικού τύπου. Ο ηλεκτροκινητήρας
δημιουργεί σπινθήρα κατά την εκκίνησή του και
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας με αποτέλεσμα την
πρόκληση φωτιάς ή έκρηξης εάν το μηχάνημα
χρησιμοποιείται σε περιοχή όπου υπάρχουν
εύφλεκτοι ατμοί / εύφλεκτα υγρά ή εύφλεκτες
σκόνες.

-

Οι μπαταρίες εκλύουν αέριο υδρογόνο. Μπορεί να
προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά. Να βρίσκεται μακριά
από σπίθες και γυμνή φλόγα όταν φορτίζεται.

-

Αποσυνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας και το
καλώδιο του φορτιστή πριν από το καθάρισμα ή τη
συντήρηση του μηχανήματος.

-

Μην φορτίζετε τις μπαταρίες εάν το καλώδιο είναι
φθαρμένο. Μην κάνετε μετατροπές στο φις.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή έχει
υποστεί ζημιά ή έχει σπάσει, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον
αντιπρόσωπο σέρβις ή εξειδικευμένο τεχνικό για να
αποφευχθεί ενδεχόμενος κίνδυνος.
Η χρήση μη συμβατών φορτιστών μπαταρίας
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία και
πιθανόν να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

-

Μην το χρησιμοποιείτε στην ύπαιθρο ή σε υγρές
επιφάνειες. Πρέπει να φυλάσσεται σε εσωτερικό
χώρο. Αυτό το μηχάνημα προορίζεται μόνο για
στεγνή χρήση.
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-

Αυτό το μηχάνημα δεν είναι κατάλληλο για να
μαζεύει επικίνδυνες σκόνες.

-

Περιστρεφόμενος δίσκος, κρατήστε τα χέρια σας
μακριά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ:
1. Μη λειτουργείτε το μηχάνημα:
- Εάν δεν έχετε εκπαιδευτεί ή δεν διαθέτετε
εξουσιοδότηση.
- Εάν δεν έχετε διαβάσει και κατανοήσει το
εγχειρίδιο χρήστη.
- Εάν δεν είστε πνευματικά και σωματικά ικανός
να ακολουθήσετε τις οδηγίες του μηχανήματος.
- Εάν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή
ουσιών.
- Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο ή άλλου
είδους ηλεκτρονικής συσκευής.
- Εάν το μηχάνημα δεν είναι σε καλή κατάσταση
λειτουργίας.
- Σε υπαίθριους χώρους. Αυτό το μηχάνημα
προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.
- Με δίσκους ή εξαρτήματα που δεν τα παρέχει η
Tennant ή δεν είναι εγκεκριμένα από την
Tennant. Η χρήση άλλων δίσκων ενδέχεται να
θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια.
Σε χώρους όπου υπάρχει ενδεχόμενο πτώσης
αντικειμένων.
- Σε περιοχές που είναι πολύ σκοτεινές για να
δείτε με ασφάλεια τους διακόπτες ή να
λειτουργήσετε το μηχάνημα.
- Χωρίς να έχουν τοποθετηθεί σακούλα σκόνης
και φίλτρα.
2. Πριν από το χειρισμό του μηχανήματος:
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι διατάξεις ασφαλείας
έχουν τεθεί σε εφαρμογή και λειτουργούν
σωστά.
3. Κατά το χειρισμό του μηχανήματος:
- Να χρησιμοποιείται μόνο όπως περιγράφεται
στο παρόν εγχειρίδιο.
- Αναφέρετε αμέσως τυχόν βλάβες ή
προβληματική λειτουργία.
- Να φοράτε κλειστού τύπου, αντιολισθητικά
παπούτσια.
- Ελαττώνετε ταχύτητα όταν στρίβετε.
- Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τον
περιστρεφόμενο δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε χαμηλή ταχύτητα στις
κεκλιμένες και τις ολισθηρές επιφάνειες.
- Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για στίλβωση
σε κλίσεις μεγαλύτερες από 9% και μην το
μεταφέρετε σε επιφάνειες με κλίση που
υπερβαίνει το 19,5%.
- Μην μεταφέρετε επιβάτες στο μηχάνημα.
Tennant B5/B7 (05-2014)
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Να είστε προσεκτικός όταν κινείτε το μηχάνημα
προς τα πίσω.
Κρατήστε παιδιά και μη εγκεκριμένα άτομα
μακριά από το μηχάνημα.
Μην αφήνετε να χρησιμοποιείται το μηχάνημα
σαν παιχνίδι.

4. Πριν εγκαταλείψετε το μηχάνημα ή πριν το σέρβις:
- Σταματήστε σε επίπεδη επιφάνεια.
- Βάλτε το φρένο στάθμευσης, εάν υπάρχει.
- Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και βγάλτε το
κλειδί.
5. Κατά το σέρβις του μηχανήματος:
- Αποσυνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας και το
καλώδιο του φορτιστή πριν από εργασία στο
μηχάνημα.
- Όλη η εργασία με το μηχάνημα πρέπει να
γίνεται με επαρκή φωτισμό και ορατότητα.
- Όλες οι επισκευές πρέπει να
πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένο
προσωπικό.
- Χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά Tennant ή
ανταλλακτικά εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστή.
- Μην τροποποιείτε το αρχικό σχέδιο του
μηχανήματος.
- Αποφύγετε τα κινούμενα μέρη. Μην φοράτε
φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα και εάν έχετε
μακριά μαλλιά να είναι πιασμένα.
- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο DC του φορτιστή
από την υποδοχή του μηχανήματος όταν ο
φορτιστής είναι σε λειτουργία. Μπορεί να
δημιουργηθεί ηλεκτρικό τόξο. Εάν κατά τη
διάρκεια της φόρτισης πρέπει να διακοπεί η
λειτουργία του φορτιστή, αποσυνδέστε πρώτα
το καλώδιο τροφοδοσίας AC.
- Μη χρησιμοποιείτε μη συμβατούς φορτιστές
μπαταρίας γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στις μπαταρίες και πιθανόν να
προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Να ελέγχετε το καλώδιο του φορτιστή τακτικά
για βλάβες.
- Διατηρείτε το χώρο καλά αερισμένο.
- Αποφύγετε την επαφή με τα υγρά της
μπαταρίας.
- Κρατήστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα μακρυά
από τις μπαταρίες.
- Μην ψεκάζετε το μηχάνημα με νερό υπό πίεση
και μην το πλένετε με λάστιχο.
- Χρησιμοποιήστε ανυψωτική συσκευή ή επαρκή
υποστήριξη όταν ανυψώνετε τις μπαταρίες.
- Να τοποθετείτε γρύλο για την ανύψωση του
μηχανήματος μόνο στα καθορισμένα για τον
σκοπό αυτό σημεία. Στηρίξτε τη μηχανή στη
βάση του γρύλου.
- Ακινητοποιήστε τους τροχούς πριν ανυψώσετε
το μηχάνημα με γρύλο.
- Να χρησιμοποιείτε ανυψωτική συσκευή ή
γρύλο που να αντέχει το βάρος της μηχανής.
Tennant B5/B7 (05-2014)
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Να φοράτε προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας
όπου χρειάζεται και όπου προτείνεται σε αυτό
το εγχειρίδιο.
Για ασφάλεια: να φοράτε προστατευτικά γάντια.
Για ασφάλεια: να φοράτε γυαλιά προστασίας.
Για ασφάλεια: να φοράτε προστατευτική μάσκα
για τη σκόνη.

6. Κατά τη φόρτωση / εκφόρτωση του μηχανήματος
σε / από φορτηγό ή ρυμουλκούμενο όχημα:
- Χρησιμοποιήστε ράμπα που μπορεί να
σηκώσει το βάρος του μηχανήματος και του
χειριστή.
- Μη θέτετε σε λειτουργία το μηχάνημα πάνω σε
επικλινή ράμπα με κλίση μεγαλύτερη από
19,5%.
- Χρησιμοποιήστε βαρούλκο εάν η κλίση της
ράμπας υπερβαίνει το 19,5%.
- Χαμηλώστε τον οδηγό του δίσκου μετά τη
φόρτωση.
- Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε
το κλειδί.
- Βάλτε το φρένο στάθμευσης (εάν υπάρχει).
- Ακινητοποιήστε τους τροχούς του
μηχανήματος.
- Χρησιμοποιήστε ιμάντες πρόσδεσης για να
στερεώσετε το μηχάνημα.
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ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι ετικέτες ασφαλείας βρίσκονται πάνω στο μηχάνημα στις θέσεις που υποδεικνύονται. Αντικαταστήστε τις ετικέτες εάν
λείπουν, εάν έχουν καταστραφεί ή είναι δυσανάγνωστες.

ΕΤΙΚΕΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
Διαβάστε το
εγχειρίδιο πριν
χρησιμοποιήσετε
το μηχάνημα.
Βρίσκεται στην
πλευρά του
πίνακα έλεγχου.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ - Μη φορτίζετε
τις μπαταρίες εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο.
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Αποσυνδέστε το καλώδιο του φορτιστή πριν
κάνετε σέρβις στο μηχάνημα.
Βρίσκεται στο πίσω μέρος του πίνακα
έλεγχου.
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ΕΤΙΚΕΤΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣΠεριστρεφόμενος
δίσκος. Μην
πλησιάζετε τα χέρια
σας.
Βρίσκεται στην
κεφαλή γυαλίσματος.

ΕΤΙΚΕΤΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ: Οι
μπαταρίες εκλύουν αέριο
υδρογόνο. Μπορεί να
προκληθεί έκρηξη ή
πυρκαγιά. Να βρίσκεται
μακριά από σπίθες και γυμνή
φλόγα όταν φορτίζεται.
Βρίσκεται στο πίσω μέρος
του πίνακα έλεγχου και μέσα
στο κάλυμμα του
μηχανήματος.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ Αποσυνδέστε τα καλώδια της
μπαταρίας πριν κάνετε σέρβις
στο μηχάνημα.
Βρίσκονται στο κάλυμμα του
πίνακα ελέγχου.
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ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
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Χειριστήριο αυτόματης πίεσης δίσκου

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

22

23

33

34

Χειριστήριο μηχανικής πίεσης δίσκου

Βάση για ποτήρι
Ενσωματωμένες οδηγίες χρήσης
Σύρτες καλύμματος θήκης μπαταριών
Ο πίνακας του διακόπτη κυκλώματος βρίσκεται
δίπλα στις μπαταρίες
Κάλυμμα θήκης μπαταριών
Κινητήρας δίσκου γυαλίσματος
Κλείδωμα κλίσης κεφαλής / κουμπί απελευθέρωσης
Χερούλι προφυλακτήρα / ανύψωσης κεφαλής
Κεφαλή γυαλίσματος
Ελαστικός τροχίσκος προστασίας τοίχων
Ποδιά ελέγχου σκόνης
Θάλαμος σακούλας συλλογής σκόνης
Φίλτρο HEPA (Μοντέλο με ενεργό συλλέκτη σκόνης)
Λαβή χειρισμού
Χερούλι εκκίνησης
Γενικός διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
ρεύματος
Θύρα προγράμματος USB
Κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης
(Μηχανοκίνητο μοντέλο)
Ωρόμετρο
Καλώδιο ρεύματος εσωτερικού φορτιστή μπαταριών
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21. Γάντζοι αποθήκευσης καλωδίου εσωτερικού φορτιστή
μπαταριών
22. Πεντάλ ανύψωσης κεφαλής γυαλίσματος
23. Αντιστατικό λουρί
24. Φρένο στάθμευσης (προαιρετικά)
25. Υποδοχή εξωτερικού φορτιστή μπαταριών
26. Ταμπλό ταχυτήτων (Μηχανοκίνητο μοντέλο)
27. Κουμπί μείωσης πίεσης δίσκου (Αυτοματοποιημένο
μοντέλο)
28. Δείκτης πίεσης δίσκου (Αυτόματο μοντέλο)
29. Κουμπί αύξησης πίεσης δίσκου (Αυτοματοποιημένο
μοντέλο)
30. Μοχλός κατεύθυνσης (Μηχανοκίνητο μοντέλο)
31. Δείκτης συντήρησης
32. Δείκτης υπερθέρμανσης κινητήρα
33. Ενδεικτική λυχνία εκφόρτισης μπαταρίας
34. Διακόπτης ελέγχου σακούλας σκόνης
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΞΕΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
1. Ελέγξτε προσεκτικά το μηχάνημα για ενδείξεις
ζημιών. Αναφέρατε αμέσως τυχόν βλάβες στο
μεταφορέα.
2. Ελέγξτε τη λίστα περιεχομένων. Εάν λείπει κάποιο
εξάρτημα, επικοινωνήστε με το διανομέα ή την
Tennant.
Το περιεχόμενο του κιβωτίου περιλαμβάνει:
D Δίσκος γυαλίσματος (προεγκατεστημένος)
D Σακούλα συλλογής σκόνης
(προεγκατεστημένη)
Υφασμάτινη σακούλα (Επιλογή)
D Κιβώτιο μπαταρίας
D Σύστημα συμπληρώματος υγρών μπαταρίας
(προεγκατεστημένη επιλογή)
D Εξωτερικός φορτιστής μπαταρίας (Επιλογή)
D Καλώδιο φορτιστή / μοντέλο εξωτερικού
φορτιστή (Επιλογή)
D Κατάλογος ανταλλακτικών
D Πίνακας τοίχου οδηγού χρήσης & φροντίδας
Μοντέλο 510 χλστ.:
D 3 μπαταρίες (προεγκατεστημένη επιλογή)
D 2 καλώδια μπαταρίας
D 6 λαστιχένιες ακροκεφαλές βιδών μπαταριών
D 1-2 χωρίσματα μπαταρίας από αφρώδες υλικό
Μοντέλα 610 χλστ., 690 χλστ.:
D 6 μπαταρίες (προεγκατεστημένη επιλογή)
D 5 καλώδια μπαταρίας
D 12 λαστιχένιες ακροκεφαλές βιδών μπαταριών
D 2 χωρίσματα μπαταρίας από αφρώδες υλικό
(για μπαταρίες AGM)
3. Για να ξεπακετάρετε το μηχάνημα, αφαιρέστε τους
ιμάντες, τους τάκους από τις ρόδες και τα
στηρίγματα αποστολής. Χρησιμοποιώντας την
παρεχόμενη ράμπα προσεκτικά μετακινήστε το
μηχάνημα εκτός παλέτας, με την όπισθεν (Εικόνα
1). Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή γυαλίσματος είναι
στην ανυψωμένη θέση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κατεβάσετε το μηχάνημα από την
παλέτα χωρίς να χρησιμοποιήσετε ράμπα, γιατί μπορεί
να προκληθεί ζημιά στο μηχάνημα.

ΕΙΚ. 1

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Επικοινωνήστε με το διανομέα ή την Τennant για
προτάσεις σχετικά με τις μπαταρίες εάν το μηχάνημα
δεν έχει μπαταρίες.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για μηχανήματα που έχουν μπαταρίες
και φορτιστή μπαταρίας, ο δείκτης αποφόρτισης
μπαταρίας είναι προγραμματισμένος από το εργοστάσιο
για τον τύπο μπαταρίας που παρέχεται. Για μηχανήματα
που δεν έχουν μπαταρίες, ο δείκτης αποφόρτισης
μπαταρίας του μηχανήματος (battery discharge
indicator, BDI) είναι προγραμματισμένος να δουλεύει με
μπαταρίες υγρού τύπου / μολύβδου-οξέος από
προεπιλογή. Εάν εγκαθιστάτε διαφορετικό τύπο
μπαταρίας (π.χ. κλειστού τύπου, μπαταρίες τύπου
AGM, κ.λπ.) ο δείκτης αποφόρτισης μπαταρίας θα
πρέπει να επαναπρογραμματιστεί για να αποφευχθεί
ζημιά στην μπαταρία. Βλέπε ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
για περαιτέρω λεπτομέρειες.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:
Μοντέλο Β5 3 μπαταρίες υγρού τύπου-μολύβδου οξέος, βαθέως
κύκλου, 12 volt, 185 ΑΗ (Χειροκίνητο μοντέλο)
3 μπαταρίες υγρού τύπου μολύβδου οξέος, βαθέως
κύκλου, 12 volt, 225 ΑΗ (Μηχανοκίνητο μοντέλο)
3 μπαταρίες κλειστού τύπου AGM, βαθέως κύκλου, 12
volt, 234 ΑΗ (Προαιρετικά για χειροκίνητα και
μηχανοκίνητα μοντέλα)
Μοντέλο Β7
6 μπαταρίες υγρού τύπου μολύβδου οξέος, βαθέως
κύκλου, 6 volt, 240 ΑΗ (Μοντέλα 610 χλστ.).
6 μπαταρίες υγρού τύπου μολύβδου οξέος, βαθέως
κύκλου, 6 volt, 330 ΑΗ (Μοντέλα 690 χλστ.).
6 μπαταρίες υγρού τύπου μολύβδου οξέος, βαθέως
κύκλου, 6 volt, 360 ΑΗ (Προαιρετικά στα μοντέλα 610
χλστ, 690 χλστ.).
6 μπαταρίες κλειστού τύπου AGM, βαθέως κύκλου, 6
volt, 312 ΑΗ. (Προαιρετικά στα μοντέλα 24 ίντσες / 610
χλστ, 27 ίντσες / 690 χλστ.).
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1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια,
απενεργοποιήστε το και αφαιρέστε το κλειδί.
2. Ανοίξτε τους σύρτες του καλύμματος του θαλάμου
της μπαταρίας και σηκώστε το κάλυμμα προς τα
πίσω (Εικόνα 2).

Χωρίσματα από αφρώδες υλικό:
1- Μπαταρίες υγρού τύπου
2- Μπαταρίες τύπου AGM

Μοντέλο Β7

Πρόσοψη
μηχανήματος

3. Με επαρκή βοήθεια εγκαταστήστε προσεκτικά τις
μπαταρίες στο θάλαμο μπαταριών. Τακτοποιήστε
τις μπαταρίες όπως εικονίζεται (Εικόνα 3).

ΜΑΥΡΟ

ΕΙΚ. 2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε συντήρηση στο
μηχάνημα χρησιμοποιήστε ανυψωτική συσκευή ή
επαρκή υποστήριξη όταν ανυψώνετε τις μπαταρίες.

ΚΟΚ
ΚΙΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε συντήρηση στο
μηχάνημα, να φοράτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
προστασίας ανάλογα με την περίπτωση. Αποφεύγετε
την επαφή με το οξύ της μπαταρίας.

Μοντέλο Β5

Πρόσοψη
μηχανήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης. Οι
μπαταρίες εκλύουν αέριο υδρογόνο. Μπορεί να
προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά. Να βρίσκεται μακριά
από σπίθες και γυμνή φλόγα όταν φορτίζεται.

Χωρίσματα από αφρώδες υλικό:
0- Μπαταρίες υγρού τύπου
2- Μπαταρίες τύπου AGM

ΚΟΚ
ΚΙΝΟ
ΜΑΥΡΟ

ΕΙΚ. 3

4. Για να μην μετακινηθούν οι μπαταρίες,τοποθετήστε
τα παρεχόμενα χωρίσματα μπαταρίας από
αφρώδες υλικό όπως απεικονίζεται (Εικόνα 3).
5. Χρησιμοποιώντας τις λαστιχένιες ακροκεφαλές
βιδών μπαταριών που παρέχονται, ενώστε τα
καλώδια με τις ακροκεφαλές της μπαταρίας, όπως
απεικονίζεται (Εικόνα 3). Ενώστε το μαύρο καλώδιο
της μπαταρίας του μηχανήματος (-) τελευταίο.
Χρησιμοποιήστε μονωμένα εργαλεία όταν
εργάζεστε κοντά σε μπαταρίες.
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ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Το μηχάνημα τροφοδοτείται από μία συστοιχία
μπαταριών 36V (υγρού τύπου μολύβδου / οξέος ή
μπαταρίες κλειστού τύπου AGM). Η διαδικασία
στίλβωσης επιτυγχάνεται από ένα περιστρεφόμενο
δίσκο υψηλής ταχύτητας με ασκούμενη πίεση και
πρόσθια κίνηση δημιουργώντας ένα απαλό φινίρισμα
με μεγάλη λάμψη. Το χειροκίνητο μοντέλο υποβοηθάται
από τον περιστρεφόμενο δίσκο και το μηχανοκίνητο
μοντέλο είναι εφοδιασμένο με προωθητικό κινητήρα. Η
πίεση του δίσκου και η ταχύτητα στίλβωσης μπορεί να
ρυθμιστεί ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση του
δαπέδου. Ανάλογα με το μοντέλο, η πίεση του δίσκου
ρυθμίζεται μηχανικά ή γίνεται μέσω ενεργοποιητή. Η
σκόνη συλλέγεται με παθητικό ή ενεργό σύστημα
απορρόφησης σκόνης. Το παθητικό σύστημα
απορρόφησης σκόνης χρησιμοποιεί τη φυγόκεντρο
δύναμη από τον περιστρεφόμενο δίσκο για να να
απορροφήσει τη σκόνη. Το μοντέλο με ενεργό σύστημα
απορρόφησης σκόνης αποτελείται από κινητήρα
απορρόφησης και φίλτρο HEPA υψηλής
αποδοτικότητας. Η διαδικασία στίλβωσης ελέγχεται από
το χερούλι εκκίνησης στον πίνακα ελέγχου.

2. Πατήστε το πεντάλ ανύψωσης της κεφαλής
γυαλίσματος προς τα κάτω και αριστερά για να
ανυψώσετε την κεφαλή από το πάτωμα (Εικόνα 4).
Τραβήξτε τη λαβή ανύψωσης της κεφαλής προς τα
πάνω μέχρι η κεφαλή να ασφαλίσει στη θέση
αλλαγής δίσκου.

ΕΙΚ. 4

3. Εγκαταστήστε το δίσκο γυαλίσματος στον οδηγό
του δίσκου (Εικόνα 5). Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος
είναι κεντραρισμένος στον οδηγό. Ασφαλίστε τον
δίσκο με το κεντρικό κλείδωμα. Μη χρησιμοποιείτε
το μηχάνημα χωρίς να έχει εγκατασταθεί το
κεντρικό κλείδωμα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΣΚΟΥ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
Υπάρχουν πολλοί τύποι δίσκων γυαλίσματος για να
διαλέξετε, ανάλογα με τον τύπο πατώματος, το
γυάλισμα και την κατάσταση του πατώματος. Για
υποδείξεις σχετικά με τους δίσκους καθαρισμού,
απευθυνθείτε σε κάποιον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο.
Κάθε καινούριο μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με
προεγκατεστημένη κεφαλή γυαλίσματος.
Ανταλλακτικοί δίσκοι γυαλίσματος παρεχόμενοι από το
εργοστάσιο:

ΕΙΚ. 5

4. Τραβήξτε τη λαβή ασφάλισης κλίσης της κεφαλής
για να ελευθερωθεί η κεφαλή από τη θέση αλλαγής
δίσκου (Εικόνα 6).

611788 - Δίσκος γυαλίσματος από ανάμεικτη τρίχα, 510 χλστ.
(τεμάχια 5)
1204254 - Δίσκος γυαλίσματος από ανάμεικτη τρίχα, 610 χλστ.
(τεμάχια 1)
1204255 - Δίσκος γυαλίσματος από ανάμεικτη τρίχα, 690 χλστ.
(τεμάχια 1)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Μη χρησιμοποιείτε το
μηχάνημα με δίσκους ή εξαρτήματα που δεν τα παρέχει
η Tennant ή δεν είναι εγκεκριμένα από την Tennant. Η
χρήση άλλων δίσκων ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την
ασφάλεια.
1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια,
απενεργοποιήστε το και αφαιρέστε το κλειδί.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΣΚΟΥ (Μοντέλα εξοπλισμένα με
μηχανικό ρυθμιστή πίεσης δίσκου
Για μοντέλα εξοπλισμένα με μηχανικό ρυθμιστή πίεσης
δίσκου, η πίεση του δίσκου είναι ρυθμισμένη στη
βέλτιστη επιλογή από το εργοστάσιο. Πολλοί
παράγοντες παίζουν ρόλο για να επιτύχετε βέλτιστη
απόδοση γυαλίσματος: τύπος πατώματος, γυάλισμα
πατώματος, κατάσταση πατώματος και τύπος δίσκου.
Για να επιβεβαιώσετε ότι οι εργοστασιακές ρυθμίσεις
καλύπτουν καλύτερα τις εφαρμογές γυαλίσματος σας,
σας προτείνουμε να εκτελέσετε την ακόλουθη
διαδικασία. Μόλις ο δίσκος πίεσης τοποθετηθεί σωστά
για την εφαρμογή σας, θα σας παρέχει σταθερή
απόδοση για το τακτικό πρόγραμμα γυαλίσματος. Αυτό
αναφέρεται ως η μέθοδος «Ρυθμίζω και το ξεχνώ».

ΕΙΚ. 8
Κωδικός LED

Ρύθμιση κάθετης πίεσης

fFFFF

Αναβοσβήνει – πολύ χαμηλή

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πίεσης του
δίσκου, εντοπίστε το κρυφό κουμπί (μικρή εσοχή)
στην αριστερή πλευρά του πίνακα ελέγχου (Εικόνα
7).

fFFFF

Χαμηλή

FfFFF

Μεσαία χαμηλή

FFfFF

Μεσαία

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κρυφό κουμπί
και γυρίστε το κλειδί για ενεργοποίηση Κρατήστε
πατημένο το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί ένα
πράσινο φως στην ένδειξη αποφόρτισης της
μπαταρίας (Εικόνα 7). Όταν αφήσετε το κουμπί, το
πράσινο φως θα σβήσει και θα ενεργοποιηθεί το
σύμβολο δείκτη επισκευής.

FFFfF

Μεσαία υψηλή

FFFFf

Υψηλή

FFFFf

Αναβοσβήνει – πολύ υψηλή

Το μηχάνημα είναι τώρα έτοιμο να εξακριβώσει την
τρέχουσα πίεση του δίσκου

f= ενεργοποιημένο

Προτείνεται η μεσαία ρύθμιση κάθετης πίεσης.
Καθορίστε την απόδοση στίλβωσης σε αυτή την
επιλογή και προσαρμόστε ανάλογα.
Για να προσαρμόσετε τη επιλογή πίεσης προχωρήστε
στο επόμενο βήμα.
4. Ανασηκώστε την κεφαλή γυαλίσματος και
αφαιρέστε το κλειδί. Εντοπίστε την περόνη
προσαρμογής της πίεσης δίσκου (Εικόνα 9).

ΕΙΚ. 7

3. Τραβήξτε το χερούλι εκκίνησης και ξεκινήστε να
γυαλίζετε για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα (Εικόνα
8). Τα LED θα αναβοσβήνουν και θα εμφανιστεί
μόνο ένα φωτάκι που θα επιβεβαιώνει τη τρέχουσα
πίεση δίσκου. Βλέπε το ακόλουθο διάγραμμα για τις
ρυθμίσεις κάθετης πίεσης.

Tennant B5/B7 (05-2014)

ΕΙΚ. 9

5. Για να αυξήσετε την κάθετη πίεση, μετακινήστε την
περόνη δίπλα στην οπή, προς το κινητήρα. Για να
μειώσετε την κάθετη πίεση μετακινήστε την περόνη
προς την αντίθετη κατεύθυνση (Εικόνα 10).
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3. Εγκαταστήστε τη σακούλα σκόνης και το φίλτρο
HEPA όπως απεικονίζεται. Επανατοποθετήστε το
κάλυμμα (Εικόνα 12). Το φίλτρο HEPA
συμπεριλαμβάνεται στο μοντέλο με τον ενεργό
συλλέκτη σκόνης.

ΕΙΚ. 10

6. Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 και προσαρμόστε την
περόνη έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή πίεση.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΣΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ HEPA
Κάθε νέο μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με μία
προεγκατεστημένη χάρτινη σακούλα. Τα μοντέλα που
είναι εφοδιασμένα με το προαιρετικό ενεργό σύστημα
διαχείρισης σκόνης συμπεριλαμβάνουν και ένα
προεγκατεστημένο φίλτρο HEPA.

ΕΙΚ. 12

4. Η ένδειξη ελέγχου της σακούλας σκόνης ανάβει
μερικές φορές στον πίνακα ελέγχου ειδοποιώντας
το χειριστή να ελέγξει την πληρότητα της σακούλας.
Αντικαταστήστε τη σακούλα όταν είναι μισογεμάτη
(Εικόνα 13). Επανενεργοποιήστε το κλειδί για να
ελέγξετε την ένδειξη της σακούλας.

Σακούλες / φίλτρα αντικατάστασης:
αριθμός τεμαχίου 1210869 - 1 πακέτο / 10
χαρτοσακούλες αριθμός τεμαχίου 1208744 υφασμάτινη σακούλα (προαιρετικό). αριθμός τεμαχίου
1203162 - φίλτρο HEPA

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προαιρετική σακούλα δεν προορίζεται
για μοντέλα εξοπλισμένα με το ενεργό σύστημα
διαχείρισης σκόνης.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Μη χρησιμοποιείτε τη
συσκευή χωρίς τη σακούλα σκόνης και τα φίλτρα
τοποθετημένα.
1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια,
απενεργοποιήστε το και αφαιρέστε το κλειδί.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα από το θάλαμο συλλογής
σκόνης. Πιέστε τις δύο ασφάλειες του καλύμματος
για να το αφαιρέσετε (Εικόνα 11).

ΕΙΚ. 13

5. Το φίλτρο HEPA πρέπει να αντικαθίσταται κάθε
200 ώρες χρήσης (Εικόνα 14).

ΕΙΚ. 14
ΕΙΚ. 11
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Μην χρησιμοποιείτε το
μηχάνημα εάν δεν έχετε διαβάσει και κατανοήσει το
εγχειρίδιο χειριστή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
1. Κατεβάστε την κεφαλή γυαλίσματος στο δάπεδο
ελευθερώνοντας το πεντάλ ανύψωσης της κεφαλής
γυαλίσματος όπως εικονίζεται (Εικόνα 15).

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
- Σκουπίστε το πάτωμα και αφαιρέστε τυχόν εμπόδια.
- Ξύστε από το πάτωμα οποιαδήποτε συσσώρευση
βρομιάς.
- Ελέγξτε την επιφάνεια του πατώματος εάν είναι
στεγνή. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με διάλυμα
γυαλίσματος σε σπρέι.
- Ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία στάθμης
αποφόρτισης της μπαταρίας.
- Επιλέξτε τον κατάλληλο δίσκο γυαλίσματος.

ΕΙΚ. 15

- Ελέγξτε την κατάσταση του δίσκου γυαλίσματος.

2. Απελευθερώστε το φρένο στάθμευσης, εάν υπάρχει
(Εικόνα 16)

- Ελέγξτε τη σακούλα συλλογής σκόνης για να
ελέγξετε την πληρότητα της σακούλας.

3. Γυρίστε το κλειδί στη θέση on (I) (Εικόνα 16).

- Ελέγξτε την ένωση του απορροφητικού σωλήνα
στο θάλαμο της σακούλας
- Ελέγξτε το μηχάνημα εάν λειτουργεί σωστά.

ΕΙΚ. 16

4. Για μηχανοκίνητα μοντέλα, σπρώξτε το μοχλό
κατεύθυνσης στην πρόσθια θέση (Εικόνα 17). Για
να βάλετε όπισθεν τραβήξτε το μοχλό κατεύθυνσης
προς τα πίσω.
ΕΜΠΡΟΣ

ΟΠΙΣΘΕΝ

ΕΙΚ. 17

Tennant B5/B7 (05-2014)
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5. Για να ξεκινήσετε να γυαλίζετε, τραβήξτε το χερούλι
εκκίνησης (Εικόνα 18). Η κεφαλή γυαλίσματος
τραβιέται προς το πάτωμα λόγω απορρόφησης.

Για τα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με μηχανική
πίεση δίσκου, η επιλογή της πίεσης του δίσκου
είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για βέλτιστη
απόδοση. Για να επιβεβαιώσετε ότι η πίεση του
δίσκου είναι ρυθμισμένη καταλλήλως για την
εφαρμογή γυαλίσματος σας, βλέπε ΡΥΘΜΙΣΗ
ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΣΚΟΥ στο τμήμα ΡΥΘΜΙΣΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.
8. Για να σταματήσετε να γυαλίζετε, απελευθερώστε
το χερούλι εκκίνησης (Εικόνα 21). Το μηχανοκίνητο
μοντέλο έχει ένα ηλεκτρομαγνητικό σύστημα
φρένου που σταματά αυτόματα το μηχάνημα μόλις
απελευθερωθεί το χερούλι εκκίνησης.

ΕΙΚ. 18

6. Για τα χειροκίνητα μοντέλα, σπρώξτε το μηχάνημα
απαλά προς τα μπροστά. Η περιστρεφόμενη
βούρτσα θα βοηθήσει το μηχάνημα να κατευθυνθεί
προς τα εμπρός.
Για τα μηχανοκίνητα μοντέλα, ρυθμίστε την
ταχύτητα γυαλίσματος γυρνώντας το διακόπτη
ταχύτητας στην επιθυμητή ταχύτητα (Εικόνα 19).
ΕΙΚ. 21

9. Για τη μεταφορά του μηχανήματος από το ένα
μέρος στο άλλο, ανασηκώστε την κεφαλή
γυαλίσματος στη θέση μεταφοράς (Εικόνα 22).

ΕΙΚ. 19

7. Για τα μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με αυτόματη
κάθετη πίεση, ρυθμίστε την πίεση δίσκου στην
επιθυμητή επιλογή πατώντας το κουμπί αύξησης ή
μείωσης πίεσης δίσκου (Εικόνα 20). Για βέλτιστη
απόδοση τοποθετήστε την ένδειξη πίεσης δίσκου
στην κεντρική επιλογή LED.

ΕΙΚ. 22

ΕΙΚ. 20
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ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ (Μηχανοκίνητα μοντέλα)
Πιέστε το κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης
ανάγκης, σε περίπτωση ανάγκης (Εικόνα 23). Το
κόκκινο αυτό κουμπί διακόπτει όλο το ρεύμα στο
μηχάνημα. Για επανατροφοδοσία ρεύματος, γυρίστε το
διακόπτη δεξιόστροφα και επανενεργοποιήστε το κλειδί.
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί μόνο σε περίπτωση
ανάγκης. Δεν προορίζεται για το καθιερωμένο κλείσιμο
του μηχανήματος.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
1. Λειτουργήστε το μηχάνημα σε ευθεία πορεία, όταν
είναι δυνατό, με αλληλεπικάλυψη της διαδρομής
γυαλίσματος κατά μερικές ίντσες (ή εκατοστά).
2. Μειώστε την ταχύτητα του μηχανήματος όταν
κάνετε απότομες στροφές.
3. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με διάλυμα
γυαλίσματος σε σπρέι.
4. Αποφύγετε οποιαδήποτε αναπόσπαστα εξαρτήματα
του πατώματος ή ανωμαλίες του δαπέδου που
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο δίσκο, στον
οδηγό του δίσκου ή στην ποδιά σκόνης.
5. Αποφύγετε το χτύπημα του μηχανήματος σε
στύλους και τοίχους.
6. Μη λειτουργείτε το μηχάνημα σε κλίσεις
μεγαλύτερες από 9% ή 19,5% όταν το μεταφέρετε.
7. Μηχανοκίνητα μοντέλα: Για πατώματα με έντονα
γδαρσίματα μειώστε τη ταχύτητα και αυξήστε την
πίεση δίσκου για να εξασφαλίσετε βέλτιστη
απόδοση γυαλίσματος.

ΕΙΚ. 23

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ανάβουν και αρχίζουν να αναβοσβήνουν τα ακόλουθα
σύμβολα προειδοποίησης του πίνακα έλεγχου όπως
περιγράφεται παρακάτω.

8. Περιοδικά να ελέγχετε τη κατάσταση του δίσκου.
Εάν έχει γεμίσει με κομμάτια από το βερνίκι
πατώματος ή συσσώρευση βρομιάς
αναποδογυρίστε το δίσκο ή αντικαταστήστε τον εάν
χρειάζεται.
9. Ελέγξτε τη σακούλα σκόνης όταν εμφανιστεί η
ένδειξη ελέγχου της σακούλας. Αντικαταστήστε τη
σακούλα όταν είναι μισογεμάτη.
10. Ελέγξτε την κατάσταση της ποδιάς ελέγχου σκόνης.
Μπορεί να έχουν κολλήσει ξερά κομματάκια
βερνικιού ξύλου μέσα στην ποδιά αφήνοντας
γραμμές στο πάτωμα.

1

2

3

1 - Δείκτης επισκευής - Εντοπίστηκε ελάττωμα στο
μηχάνημα ή στο φορτιστή μπαταρίας. Βλέπε ΚΩΔΙΚΟΙ
ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.
2 - Ένδειξη υπερθέρμανσης κινητήρα δίσκου - Η
θερμοκρασία του κινητήρα είναι πολύ υψηλή.
Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αφήστε τον κινητήρα
του δίσκου να κρυώσει. Η ένδειξη λάθους θα σβήσει
μόλις κρυώσει ο κινητήρας. Πιθανά αίτια: η πίεση του
δίσκου είναι ρυθμισμένη πολύ ψηλά ή λάθος τύπος
δίσκου. Μειώστε την πίεση του δίσκου ή αλλάξτε τύπο
δίσκου.

11. Παρατηρήστε την ένδειξη στάθμης φόρτισης της
μπαταρίας. Βλέπε ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

12. Εάν σταματήσει να λειτουργεί το μηχανοκίνητο
μοντέλο, μπορείτε να το σπρώξετε ή να το
τραβήξετε αργά για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.
13. Όταν αφήνετε το μηχάνημα ανεπιτήρητο,
απενεργοποιήστε το και αφαιρέστε το κλειδί.
14. Μετά το γυάλισμα, εκτελέστε τις διαδικασίες
συντήρησης του μηχανήματος. Βλέπε
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.

3 - Ένδειξη ελέγχου σακούλας σκόνης - Υπενθύμιση να
ελέγξετε την πληρότητα της σακούλας. Αντικαταστήστε
τη σακούλα όταν είναι μισογεμάτη. Στριφογυρίστε το
κλειδί για να σβήσει η ένδειξη.

Tennant B5/B7 (05-2014)
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Η ενδεικτική λυχνία εκφόρτισης της μπαταρίας (battery
discharge indicator, BDI) υποδεικνύει τη στάθμη
φόρτισης των μπαταριών. Όταν οι μπαταρίες είναι
πλήρως φορτισμένες, και οι πέντε ενδεικτικές λυχνίες
ανάβουν (Εικόνα 24). Καθώς οι μπαταρίες
εκφορτίζονται οι ενδεικτικές λυχνίες θα αρχίσουν να
σβήνουν από τα δεξιά προς τα αριστερά.
Όταν το επίπεδο αποφόρτισης φτάσει στο κόκκινο
φωτάκι, σταματήστε το γυάλισμα και επαναφορτίστε τις
μπαταρίες. Εάν αρχίσει να αναβοσβήνει το κόκκινο
φωτάκι, η λειτουργία γυαλίσματος απενεργοποιείται
αυτόματα για να προστατευτούν οι μπαταρίες από
πλήρη αποφόρτιση. Μηχανοκίνητο μοντέλο: Το
μηχάνημα συνεχίζει να κινείται όταν αναβοσβήνει το
κόκκινο φωτάκι. Σπρώξτε το μηχάνημα στο σταθμό
φόρτισης και επαναφορτίστε τις μπαταρίες.

ΕΙΚ. 25

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ / ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με τρεις
επαναρρυθμιζόμενους διακόπτες για να προστατευτεί
το μηχάνημα από υπέρταση. Εάν πέσει κάποιος
διακόπτης, εντοπίστε το λόγο και ανεβάστε το διακόπτη.
Εάν δεν επανέρχεται ο διακόπτης και συνεχίζει να
πέφτει επικοινωνήστε με εκπαιδευμένο προσωπικό.
Οι διακόπτες κυκλώματος βρίσκονται κοντά στη θήκη
της μπαταρίας και αναγνωρίζονται από την παρακάτω
περιγραφή (Εικόνα 26).

ΕΙΚ. 24

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ:
1 (2,5 Α) Πίνακας Ελέγχου
2 (15 Α) Ενεργοποιητής / ενεργός έλεγχος σκόνης
3 (30 Α) κεντρικός κινητήρας / προωθητικός / κίνησης
δίσκου

Η ένδειξη αποφόρτισης μπαταριών του μηχανήματος
είναι προγραμματισμένη για τον τύπο μπαταρίας που
παρέχεται με το μηχάνημά σας. Εάν επιλέξετε να
αλλάξετε τον τύπο ή τη χωρητικότητα της μπαταρίας
(π.χ. υγρού τύπου / μολύβδου-οξέος, κλειστού τύπου,
μπαταρίες τύπου AGM, κ.λπ.) θα πρέπει να έχετε
επαναπρογραμματίσει την ενδεικτική λυχνία εκφόρτισης
για να αποφευχθεί ζημιά στην μπαταρία. Βλέπε

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.

ΩΡΟΜΕΤΡΟ
Το ωρόμετρο καταγράφει τον αριθμό ωρών λειτουργίας
του μηχανήματος. Χρησιμοποιήστε το ωρόμετρο για να
εκτελέσετε συγκεκριμένες διαδικασίες συντήρησης και
για να καταγράψετε το ιστορικό σέρβις. Το ωρόμετρο
βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου (Εικόνα 25).
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ΕΙΚ. 26

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά το σέρβις του
μηχανήματος, όλες οι επισκευές πρέπει να
πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένο προσωπικό.
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Όταν το μηχάνημα ή ο φορτιστής μπαταρίας εντοπίσουν προειδοποίηση ή ελάττωμα η κόκκινη ένδειξη LED για
συντήρηση καθώς και μία συγκεκριμένη ένδειξη LED αποφόρτισης της μπαταρίας θα αναβοσβήνουν συνεχώς.
Ανατρέξτε στους ακόλουθους κωδικούς LED για να προσδιορίσετε το σφάλμα.

Κόκκινη ένδειξη
συντήρησης
(Αναβοσβήνει)

Κωδικοί σφάλματος
λυχνίας LED

Ένδειξη κωδικών σφάλματος
LED αποφόρτισης μπαταρίας
(Αναβοσβήνει)

ΑΙΤΙΑ

ΛΥΣΗ

Το κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης
ανάγκης ενεργοποιήθηκε.

Γυρίστε το κουμπί διακοπής λειτουργίας
έκτακτης ανάγκης αριστερόστροφα για να
μηδενίσετε και να επανεκκινήσετε το
μηχάνημα.
Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

f F F F F

Πρόβλημα καλωδίωσης κινητήρα δίσκου,
συνδέσμων ή πίνακα ελέγχου.
Απώλεια τάσης του κινητήρα του δίσκου.

f F F f f

Το ρεύμα του κινητήρα του δίσκου υπερβαίνει
τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

Επανεκκινήστε το μηχάνημα. Εάν συνεχίζει ο
κωδικός σφάλματος, επικοινωνήστε με το
κέντρο σέρβις.
Μειώστε την κάθετη πίεση: Εάν συνεχίζει ο
κωδικός σφάλματος, επικοινωνήστε με το
κέντρο σέρβις.
Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

f= Αναβοσβήνει

f f f f f
F F F f f

F F f F f

Το ρεύμα του κινητήρα του δίσκου είναι πολύ
υψηλό για παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Κάθετη πίεση δίσκου πολύ υψηλή.
Ο κινητήρας δίσκου προκάλεσε
βραχυκύκλωμα
Πρόβλημα στον κινητήρα του δίσκου και στον
πίνακα ελέγχου.
Πρόβλημα στην καλωδίωση του ενεργοποιητή
της κεφαλής, στους συνδέσμους ή στον πίνακα
ελέγχου.
Υπερβολικό ηλεκτρικό φορτίο κατά τη στίλ
βωση
Έχει πέσει η ασφάλεια του ενεργοποιητή της
κεφαλής.

f f F f f

Η κίνηση του ενεργοποιητή της κεφαλής
παρεμποδίζεται.

f F f F F
f f f F f
f F f f F
F F F f F
F f F F f

f f f f F
F F f F F
F F f F f
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Πρόβλημα στον ενεργοποιητή της κεφαλής ή
στον κινητήρα απορρόφησης και στον πίνακα
έλεγχου.
Πρόβλημα στην καλωδίωση του κινητήρα
απορρόφησης, στους συνδέσμους ή στον
πίνακα ελέγχου.
Έχει πέσει η ασφάλεια του κινητήρα
απορρόφησης.

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και σηκώστε
την ασφάλεια. Εάν συνεχίσει να πέφτει η
ασφάλεια, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
Επανεκκινήστε το μηχάνημα για να σβήσει ο
κωδικός. Εάν συνεχίζει ο κωδικός σφάλματος,
επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και σηκώστε
την ασφάλεια. Εάν συνεχίσει να πέφτει η
ασφάλεια, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - Συνέχεια
Κωδικός σφάλματος
λυχνίας LED

f= Αναβοσβήνει

f F f f f
f f F F F
f f F F f
f f F f F
f F F F f
F F f f f
f F f F f
f F F f F

ΑΙΤΙΑ

ΛΥΣΗ

Το ρεύμα του κινητήρα απορρόφησης υπε
ρβαίνει τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

Επανεκκινήστε το μηχάνημα. Εάν συνεχίζει ο
κωδικός σφάλματος, επικοινωνήστε με το
κέντρο σέρβις.
Επανεκκινήστε το μηχάνημα. Εάν συνεχίζει ο
κωδικός σφάλματος, επικοινωνήστε με το
κέντρο σέρβις.
Επανεκκινήστε το μηχάνημα. Εάν συνεχίζει ο
κωδικός σφάλματος, επικοινωνήστε με το
κέντρο σέρβις.
Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Το ρεύμα του κινητήρα απορρόφησης είναι
πολύ υψηλό για παρατεταμένο χρονικό
διάστημα (σφάλμα ρεύματος 1).
Το ρεύμα του κινητήρα απορρόφησης είναι
πολύ υψηλό για παρατεταμένο χρονικό
διάστημα (σφάλμα ρεύματος 2).
Ο κινητήρας απορρόφησης προκάλεσε
βραχυκύκλωμα.
Πρόβλημα στην επικοινωνία του πίνακα ελέγ
χου του προωθητικού κινητήρα.
Πρόβλημα στην καλωδίωση του προωθητικού
κινητήρα, στους συνδέσμους ή στον πίνακα
ελέγχου.
Έχετε τραβήξει το χερούλι εκκίνησης πριν την
ενεργοποίηση του μηχανήματος.
Βραχυκύκλωμα προωθητικού κινητήρα.

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Έπεσε η ασφάλεια του προωθητικού κινητήρα.

Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και σηκώστε
την ασφάλεια. Εάν συνεχίσει να πέφτει η
ασφάλεια, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

F F f f F
F f F f f

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Αποτυχία φόρτωσης λογισμικού.

Απελευθερώστε το χερούλι εκκίνησης πριν
ενεργοποιήσετε το μηχάνημα.
Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Κωδικοί ένδειξης συντήρησης του εσωτερικού φορτιστή:
Κωδικός σφάλματος
λυχνίας LED

f= Αναβοσβήνει

f f f F F
F f f F F

ΑΙΤΙΑ

ΛΥΣΗ

Κατάσταση λάθους φορτιστή.

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος με τη
συστοιχία μπαταριών.
Υπερθέρμανση φορτιστή.

Ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίων.

F f F F F
Ο φορτιστής δεν επικοινωνεί με το μηχάνημα.

F f f f F
F f f F f
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Ο χρονοδιακόπτης του φορτιστή έχει
ξεπεράσει το μέγιστο χρόνο φόρτισης. Δια
κόπτει τον κύκλο φόρτισης.

Αφήστε το φορτιστή να κρυώσει ή μετακινήστε
τον σε μέρος με καλό εξαερισμό. Εάν συνεχίζει
το σφάλμα, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρ
βις.
Επανεκκινήστε το φορτιστή. Εάν συνεχίζει ο
κωδικός σφάλματος, επικοινωνήστε με το
κέντρο σέρβις.
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Tennant B5/B7 (05-2014)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Η διάρκεια ζωής των μπαταριών εξαρτάται από τον
αριθμό φορτίσεων των μπαταριών. Για να επιτευχθεί
μέγιστη διάρκεια ζωής των μπαταριών επαναφορτίζετε
τις μπαταρίες μόλις η ενδεικτική λυχνία αποφόρτισης
φτάσει στο κόκκινο φωτάκι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας, μην αφήνετε τη μπαταρία αποφορτισμένη
για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι οδηγίες φόρτισης σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται
για το φορτιστή μπαταριών που συνοδεύει το μηχάνημά
σας. Απαγορεύεται η χρήση διαφορετικών φορτιστών
μπαταρίας που δεν παρέχονται και δεν είναι
εγκεκριμένοι από την Tennant. Εάν το μηχάνημά σας το
συνοδεύει εξωτερικός φορτιστής μπαταριών ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο φόρτισης του φορτιστή για οδηγίες
λειτουργίας. Επικοινωνήστε με το διανομέα ή την
Tennant για προτάσεις σχετικά με φορτιστές μπαταριών
εάν το μηχάνημά σας δε το συνοδεύει κάποιος
φορτιστής.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Η χρήση μη συμβατών
φορτιστών μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις
μπαταρίες και πιθανόν να προκαλέσει κίνδυνο
πυρκαγιάς.
Εάν εντοπίσει κάποιο πρόβλημα ο εσωτερικός
φορτιστής ενώ είναι σε λειτουργία, το μηχάνημα θα
εμφανίσει έναν κωδικό συντήρησης. Βλέπε ΚΩΔΙΚΟΙ
ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Για τους κωδικούς λαθών
των εξωτερικών φορτιστών ανατρέξτε στα εγχειρίδια
χρήσης που τα συνοδεύουν.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
1. Μεταφέρετε το μηχάνημα σε καλά αεριζόμενο
χώρο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης. Οι
μπαταρίες εκλύουν αέριο υδρογόνο. Μπορεί να
προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά. Να βρίσκεται μακριά
από σπίθες και γυμνή φλόγα όταν φορτίζεται.
2. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη, στεγνή
επιφάνεια, απενεργοποιήστε το και αφαιρέστε το
κλειδί.
3. Εάν το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με μπαταρίες
υγρού τύπου / μολύβδου οξέος ελέγξτε τη στάθμη
του ηλεκτρολύτη πριν φορτίσετε (Εικόνα 27). Η
στάθμη θα πρέπει να είναι ελαφρώς πιο πάνω από
τις πλάκες τις μπαταρίας όπως απεικονίζεται.
Προσθέσετε αποσταγμένο νερό εάν η στάθμη είναι
χαμηλή. ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΣΤΑΘΜΗ. Ο ηλεκτρολύτης θα
διασταλεί και μπορεί να υπερχειλίσει κατά τη
φόρτιση.
Ελέγξτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη σε εβδομαδιαία
βάση.
Εάν το μηχάνημα συνοδεύεται από το σύστημα
συμπληρώματος υγρών μπαταρίας HydroLINK, μη
προσθέτετε νερό προτού φορτίσετε τις μπαταρίες

(Βλέπε Σύστημα συμπληρώματος υγρών
μπαταρίας HydroLINK)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε συντήρηση στις
μπαταρίες να φοράτε τον απαραίτητο εξοπλισμό
ανάλογα με την περίπτωση. Αποφεύγετε την επαφή με
το οξύ της μπαταρίας.

Προδιαγραφές φορτιστή μπαταριών:

S

ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ:
- Για μπαταρίες υγρού τύπου (μολύβδου οξέος)
- Για μπαταρίες κλειστού τύπου (AGM)

S
S
S
S

ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ ‐ 36 VOLT

Πλάκες μπαταρίας

ΡΕΥΜΑ ΕΞΟΔΟΥ - 25 A
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΒΑΘΕΩΣ ΚΥΚΛΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φορτιστής είναι
ρυθμισμένος να φορτίζει τον τύπο μπαταρίας που
συνοδεύει το μηχάνημά σας. Εάν επιλέξετε να αλλάξετε
τον τύπο ή τη χωρητικότητα της μπαταρίας
(π.χ.μπαταρίες υγρού τύπου / μολύβδου οξέος,
κλειστού τύπου, AGM, κ.λπ.), θα πρέπει ο φορτιστής
και ο δείκτης αποφόρτισης μπαταρίας να
επαναπρογραμματιστούν για να αποφευχθεί ζημιά στην
μπαταρία. Βλέπε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
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ΕΙΚ. 27
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4. Για τα μοντέλα που συνοδεύονται από εσωτερικό
φορτιστή, αφαιρέστε το καλώδιο του φορτιστή από
τους γάντζους αποθήκευσης και βάλτε το σε σωστά
γειωμένη πρίζα (Εικόνα 28).

ΕΙΚ. 30

6. Αφού φορτίσετε τις μπαταρίες αποσυνδέστε το
καλώδιο παροχής ρεύματος και τυλίξτε το γύρω
από τους γάντζους για το καλώδιο (Εικόνα 31).
Για τα μοντέλα που τα συνοδεύει εξωτερικός
φορτιστής, πάντα να αποσυνδέετε πρώτα το
καλώδιο παροχής AC πριν αποσυνδέσετε το
φορτιστή από το μηχάνημα.
ΕΙΚ. 28

Για τα μοντέλα με εξωτερικό φορτιστή, ενώστε
πρώτα το καλώδιο συνεχούς ρεύματος (DC) στην
υποδοχή φόρτισης του μηχανήματος και μετά
συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος
(AC) με σωστά γειωμένη πρίζα (Εικόνα 29).
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του εξωτερικού
φορτιστή για οδηγίες χρήσης.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Μην αποσυνδέετε το
καλώδιο DC του εξωτερικού φορτιστή από την υποδοχή
του μηχανήματος όταν ο φορτιστής είναι σε λειτουργία.
Μπορεί να δημιουργηθεί ηλεκτρικό τόξο. Εάν κατά τη
διάρκεια της φόρτισης πρέπει να διακοπεί η λειτουργία
του φορτιστή, αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο
τροφοδοσίας AC.

ΕΙΚ. 29

5. Ο φορτιστής θα αρχίσει αυτόματα να φορτίζει και
θα κλείσει όταν θα έχει φορτιστεί πλήρως. Ο
μέγιστος κύκλος φόρτισης μπορεί να διαρκέσει έως
και 6-10 ώρες αναλόγως με τον τύπο της
μπαταρίας.
Εσωτερικός φορτιστής μπαταρίας Όταν
αναβοσβήνουν και τα πέντε λαμπάκια του δείκτη
μπαταρίας, ο κύκλος φόρτισης έχει ολοκληρωθεί
(Εικόνα 30).
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ΕΙΚ. 31

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Ο φορτιστής είναι ρυθμισμένος να φορτίζει τον τύπο
μπαταρίας που συνοδεύει το μηχάνημά σας. Εάν
επιλέξετε να αλλάξετε τον τύπο ή τη χωρητικότητα της
μπαταρίας, θα πρέπει ο φορτιστής και ο δείκτης
αποφόρτισης μπαταρίας να επαναπρογραμματιστούν
για να αποφευχθεί ζημιά στην μπαταρία.
Για να επαναπρογραμματίσετε το μηχάνημα,
επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις ή παραγγείλετε το
πακέτο λογισμικού εγκατάστασης (αριθμός τεμαχίου
9012788).
Για μοντέλα εξοπλισμένα με εσωτερικό φορτιστή, αντί
να επαναπρογραμματίσετε το μηχάνημα, μπορείτε να
αλλάξετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα. Μόλις γίνει η σωστή
αλλαγή στις ρυθμίσεις του εσωτερικού φορτιστή όπως
περιγράφεται στις ακόλουθες οδηγίες, το λογισμικό του
μηχανήματος θα επαναπρογραμματίσει αυτόματα την
ενδεικτική λυχνία εκφόρτισης στον καινούριο τύπο
μπαταρίας.
Για τα μηχανήματα που τα συνοδεύει εξωτερικός
φορτιστής, το πακέτο επαναπρογραμματισμού είναι
απαραίτητο για να αλλάξουν οι ρυθμίσεις της
ενδεικτικής λυχνίας εκφόρτισης. Αφότου
επαναπρογραμματιστεί η ενδεικτική λυχνία εκφόρτισης,
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήστη του εξωτερικού φορτιστή
για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προφίλ.

Tennant B5/B7 (05-2014)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εσωτερικού φορτιστή:
1. Ξετυλίξτε το καλώδιο ρεύματος του φορτιστή από
τους γάντζους του καλωδίου.
2. Με κατσαβίδι αστέρι T25, αφαιρέστε τις δύο βίδες
που βρίσκονται στο κάτω μέρος του πίνακα
έλεγχου για να αποκτήσετε πρόσβαση στη
μπαταρία (Εικόνα 32).

4. Με μικρό κανονικό κατσαβίδι, γυρίστε το καντράν
στον κατάλληλο τύπο μπαταρίας σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα (Εικόνα 34).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η θέση «0» χρησιμοποιείται μόνο όταν το
μηχάνημα είναι προγραμματισμένο στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις ή όταν χρησιμοποιείται το πακέτο λογισμικού
εγκατάστασης. Από τη στιγμή που η επιλογή αλλαχθεί
από «0», δε θα πρέπει να ξαναεπιστρέψει στο «0»
εκτός κι αν το μηχάνημα επαναπρογραμματιστεί με το
πακέτο λογισμικού εγκατάστασης, διαφορετικά μπορεί
να προκληθεί ζημιά στη μπαταρία.

ΕΙΚ. 32

3. Αφαιρέστε προσεκτικά την ετικέτα ένδειξης του
φορτιστή για να αποκτήσετε πρόσβαση στις
επιλογές ρυθμίσεων (Εικόνα 33).

ΕΙΚ. 33

ΕΙΚ. 34
Θέση
καντράν

Ρυθμίσεις περιγραφής μπαταρίας

0

Επιλογή εργοστασιακών ρυθμίσεων και
πακέτου λογισμικού

1

Υγρού τύπου, Trojan 180-250 AH

2

Υγρού τύπου, Trojan 260-360 AH

3

Υγρού τύπου, Enersys 200-350 AH

4

Τύπου AGM, Discover 200-300 AH

5

Τύπου AGM, Fullriver 200-350 AH

6

Γέλης, Sonnenschein 150-250 AH

5. Επανατοποθετήστε την ετικέτα ένδειξης.
6. Επανατοποθετήστε τον πίνακα ελέγχου.
7. Για να ρυθμίσετε την ενδεικτική λυχνία εκφόρτισης
σύμφωνα με τον καινούριο τύπο μπαταρίας, βάλτε
το καλώδιο του εσωτερικού φορτιστή στην πρίζα.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

7

1

11

10

6
9
8

5
3

2

4

Διάστημα /
ώρες

Υπεύ
θυνος

Επεξή
γηση

Περιγραφή

Διαδικασία

Καθημερινά

O

1

Μπαταρίες

Φορτίστε

O

2

Δίσκος γυαλίσματος

Έλεγχος, αντιστροφή ή αντικατάσταση

O

3

Σακούλα συλλογής σκόνης

Έλεγχος, αντικατάσταση

O

4

Σωλήνας απορρόφησης

Έλεγχος, καθαρισμός

O

5

Ποδιά σκόνης κεφαλής γυαλίσματος

Ελέγξτε για ξερά υπολείμματα βερνικιού ξύλου

Μία φορά τη
βδομάδα

O

1

Στάθμη ηλεκτρολύτη μπαταρίας

Ελέγξτε και προσθέστε αποσταγμένο νερό εάν
η στάθμη είναι χαμηλή.

50 Ώρες

O

5

Ποδιά σκόνης κεφαλής γυαλίσματος

Ελέγξτε για τυχόν φθορά και ζημιές

O

6

Κεφαλή γυαλίσματος

Καθαρίστε με συμπιεσμένο αέρα

O

7

Μηχάνημα

Καθαρίστε με υγρό πανί

100 Ώρες

O

1

Σύστημα συμπληρώματος υγρών μπαταρίας
HydroLINK (επιλογή)

Να ελέγχετε τους σωλήνες και τις ενώσεις
καθημερινά για τυχόν ζημιά και φθορά.

200 Ώρες

O

1

Μπαταρίες, ακροδέκτες και καλώδια

Ελέγξτε και καθαρίστε

O

8

Φίλτρο απορρόφησης HEPA
(Μοντέλο ενεργού ελέγχου σκόνης)

Έλεγχος, καθαρισμός, αντικατάσταση

750 Ώρες

T

9

Προωθητικός κινητήρας (Μηχανοκίνητο
μοντέλο)

Αντικαταστήστε τις ψήκτρες άνθρακα

1000 Ώρες

T

10

Άξονας ανύψωσης κεφαλής, 4 σημεία

Επιθεώρηση, αντικατάσταση αξόνων τριβείου

T

11

Μοτέρ δίσκου

Αντικαταστήστε τις ψήκτρες άνθρακα

Ο = Χειριστής Τ = Εκπαιδευμένο Προσωπικό
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

3. Ελέγξτε τον απορροφητικό σωλήνα για να δείτε εάν
έχει μπλοκάρει. Καθαρίστε το σωλήνα εάν
χρειάζεται (Εικόνα 37).

Για τη διατήρηση του μηχανήματος σε καλή κατάσταση
λειτουργίας, εκτελέστε απλώς τις ακόλουθες διαδικασίες
συντήρησης του μηχανήματος.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν απομακρυνθείτε από
το μηχάνημα ή πριν κάνετε επισκευή, σταθμεύστε το σε
επίπεδη επιφάνεια, κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και
βάλτε φρένο στάθμευσης εάν υπάρχει.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε συντήρηση στο
μηχάνημα να φοράτε τον απαραίτητο εξοπλισμό
ανάλογα με την περίπτωση. Όλες οι επισκευές θα
πρέπει να γίνονται από ειδικά εκπαιδευμένο
προσωπικό.
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΕΙΚ. 37

4. Φόρτιση Μπαταριών (Εικόνα 38). Βλέπε ΦΟΡΤΙΣΗ

ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.

1. Αναποδογυρίστε το δίσκο γυαλίσματος ή αλλάξτε
τον με καινούριο (Εικόνα 35).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

ΕΙΚ. 35

2. Ελέγξτε τη σακούλα συλλογής σκόνης για να
ελέγξετε την πληρότητα της σακούλας.
Αντικαταστήστε τη σακούλα όταν είναι μισογεμάτη
(Εικόνα 36).

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΙΚ. 38

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ
Ελέγξτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη σε όλα τα στοιχεία
των μπαταριών (Εικόνα 39). Βλέπε ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΕΙΚ. 39

ΕΙΚ. 36
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ 50 ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Ελέγξτε την ποδιά σκόνης για φθορά και ζημιές
(Εικόνα 40). Αντικαταστήστε εάν έχει φθαρεί ή
καταστραφεί.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ 100 ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αν το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με το προαιρετικό
σύστημα συμπλήρωσης υγρών μπαταρίας HydroLINK,
ελέγξτε τους σωλήνες υγρών και τις ενώσεις για φθορά
και ζημιές (Εικόνα 43). Αντικαταστήστε το σύστημα εάν
έχει πάθει ζημιά.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε συντήρηση στις
μπαταρίες να φοράτε τον απαραίτητο εξοπλισμό
ανάλογα με την περίπτωση. Αποφεύγετε την επαφή με
το οξύ της μπαταρίας.

ΕΙΚ. 40

2. Καθαρίστε την κεφαλή γυαλίσματος και τον
κινητήρα του δίσκου από κατάλοιπα σκόνης
χρησιμοποιώντας συμπιεσμένο αέρα (Εικόνα 41).
Μέγιστη πίεση αέρα 100psi / 690kPa.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε συντήρηση στο
μηχάνημα, να φοράτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
προστασίας ανάλογα με την περίπτωση.

ΕΙΚ. 43

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ 200 ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Καθαρίστε τις μπαταρίες και ελέγξτε για χαλαρούς
συνδέσμους καλωδίων των μπαταριών (Βλέπε
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ).
2. Αντικαταστήστε το φίλτρο HEPA εάν το μοντέλο
διαθέτει το προαιρετικό έλεγχο συλλογής σκόνης.
(Εικόνα 44).

ΕΙΚ. 41

3. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια του
μηχανήματος με καθαριστικό γενικής χρήσης και
υγρό πανί (Εικόνα 42).
ΕΙΚ. 44

ΕΙΚ. 42
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ 1000 ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AGM ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Εξετάστε τους τέσσερις άξονες στο υποστήριγμα
ανύψωσης της κεφαλής για φθορά (Εικόνα 45). Αν
αντιμετωπίζετε αναπηδήσεις της κεφαλής ή
κραδασμούς, αντικαταστήστε τους άξονες.

Οι μπαταρίες AGM κλειστού τύπου δε χρειάζονται
συντήρηση και δεν απαιτούν άλλη προσοχή πέρα από
την τακτική φόρτιση όπως περιγράφεται στο παρόν
εγχειρίδιο.
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ / ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ
Οι μπαταρίες υγρού τύπου απαιτούν τακτική
συντήρηση όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το μηχάνημα σας είναι εξοπλισμένο με
το εναλλακτικό σύστημα συμπληρώματος υγρών
μπαταρίας HydroLINK, βλέπε ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΥΓΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
HYDROLINK.

ΕΙΚ. 45

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΤΕΡ
Αντικαταστήστε τις ψήκτρες άνθρακα του κινητήρα
όπως εικονίζεται. Επικοινωνήστε με εκπαιδευμένο
προσωπικό για την αντικατάσταση των ψηκτρών
άνθρακα.
Αντικατάσταση ψηκτρών

Ώρες

Προωθητικός κινητήρας (Μηχανοκίνητο
μοντέλο)

750

Μοτέρ δίσκου

1000

Να ελέγχετε τη στάθμη ηλεκτρολύτη στην μπαταρία μία
φορά κάθε βδομάδα. Η στάθμη του ηλεκτρολύτη θα
πρέπει να είναι ελαφρώς πιο πάνω από τις πλάκες της
μπαταρίας όπως φαίνεται (Εικόνα 46). Προσθέσετε
αποσταγμένο νερό εάν η στάθμη είναι χαμηλή. ΜΗΝ
ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΣΤΑΘΜΗ.
Ο ηλεκτρολύτης θα διασταλεί και μπορεί να
υπερχειλίσει κατά τη φόρτιση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν κάνετε συντήρηση στο
μηχάνημα, σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια,
απενεργοποιήστε τον κεντρικό διακόπτη και βάλτε
φρένο στάθμευσης εάν υπάρχει στον εξοπλισμό.
Η διάρκεια ζωής των μπαταριών εξαρτάται από τον
αριθμό φορτίσεων των μπαταριών. Για να επιτευχθεί η
μέγιστη διάρκεια ζωής των μπαταριών, να
επαναφορτίζετε τις μπαταρίες μόνο όταν αρχίσει να
αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία εκφόρτισης. Επίσης
είναι σημαντικό να διατηρείτε τα κατάλληλα επίπεδα
ηλεκτρολυτών κατά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Το μηχάνημά σας είναι εξοπλισμένο είτε με μπαταρίες
υγρού τύπου / μολύβδου-οξέος είτε με μπαταρίες AGM
(απορροφητικές μπαταρίες χαρτιού-γυαλιού) κλειστού
τύπου που προμηθεύονται από την Tennant.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε συντήρηση στο
μηχάνημα να φοράτε τον απαραίτητο εξοπλισμό
ανάλογα με την περίπτωση. Αποφεύγετε την επαφή με
το οξύ της μπαταρίας.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε συντήρηση στο
μηχάνημα, κρατήστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα
μακρυά από τις μπαταρίες.
Tennant B5/B7 (05-2014)

Πριν από τη Φόρτιση

Μετά τη Φόρτιση

Η στάθμη θα πρέπει να
είναι ελαφρώς πιο πάνω
από τις πλάκες τις
μπαταρίας

Η στάθμη θα πρέπει να
είναι ελαφρώς πιο κάτω
από τους σωλήνες θέασης
ΕΙΚ. 46

Μετά από 200 ώρες λειτουργίας, ελέγξτε εάν οι
συνδέσεις των καλωδίων των μπαταριών είναι χαλαρές
και καθαρίστε την επιφάνεια των μπαταριών,
συμπεριλαμβανομένων των ακροδεκτών και των
σφιγκτήρων των καλωδίων, για να αποφευχθεί η
διάβρωση των μπαταριών. Χρησιμοποιήστε βούρτσα
καθαρισμού με ισχυρό μείγμα μαγειρικής σόδας και
νερού (Εικόνα 47). Μην αφαιρείτε τα καπάκια των
μπαταριών όταν τις καθαρίζετε.
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2. Μετά από τη φόρτιση των μπαταριών, ελέγξτε τους
δείκτες στάθμης των ηλεκτρολυτών τις μπαταρίας
που βρίσκονται στο κάλυμμα της μπαταρίας
(Εικόνα 48). Εάν ο δείκτης στάθμης είναι άσπρος
προσθέστε υγρά, όπως περιγράφεται στις
παρακάτω οδηγίες. Εάν ο δείκτης στάθμης είναι
μαύρος ο ηλεκτρολύτης είναι στο σωστό επίπεδο,
δε χρειάζεται υγρά.

ΕΙΚ. 47

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΥΓΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
HYDROLINK (ΕΠΙΛΟΓΗ)
Οι ακόλουθες οδηγίες είναι για μοντέλα εξοπλισμένα με
το σύστημα συμπληρώματος υγρών μπαταρίας
HydroLINK.

ΕΙΚ. 48

3. Εντοπίστε το συζευκτήρα του σωλήνα πλήρωσης
της μπαταρίας μέσα στη θήκη της μπαταρίας.
Αφαιρέστε το κάλυμμα σκόνης και συνδέστε το
χειροκίνητο σωλήνα αντλίας (Εικόνα 49).

Το προαιρετικό σύστημα συμπληρώματος υγρών
μπαταρίας HydroLINK παρέχει έναν ασφαλή και εύκολο
τρόπο για να διατηρείτε το επίπεδο των ηλεκτρολυτών
στις μπαταρίες στα σωστά επίπεδα.
Αυτό το σύστημα συμπληρώματος υγρών μπαταρίας
προσφέρεται επίσης και για μετά την αγορά (είδος
αριθμ. 9010301). Είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για
τις μπαταρίες υγρού τύπου / μολύβδου-οξέος της
Trojan.

ΕΙΚ. 49

4. Βυθίστε τη άλλη μεριά του χειροκίνητου σωλήνα
αντλίας μέσα σε μπουκάλι αποσταγμένου νερού
(Εικόνα 50).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε συντήρηση στο
μηχάνημα να φοράτε τον απαραίτητο εξοπλισμό
ανάλογα με την περίπτωση. Αποφεύγετε την επαφή με
το οξύ της μπαταρίας.
Προτού χρησιμοποιήσετε το σύστημα συμπληρώματος
υγρών μπαταρίας ελέγξτε τους σωλήνες και τους
συνδέσμους για φθορά ή ζημιές.
1. Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες πριν
χρησιμοποιήσετε το σύστημα συμπληρώματος
υγρών μπαταρίας. Μη συμπληρώνετε υγρά στις
μπαταρίες πριν τη φόρτιση, τα επίπεδα των
ηλεκτρολυτών θα διογκωθούν και μπορεί να
υπερχειλίσουν κατά τη φόρτιση.
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Απoσταγμέν
ο νερό

ΕΙΚ. 50

5. Πιέστε το βολβό του χειροκίνητου σωλήνα αντλίας
μέχρι να σφίξει (Εικόνα 51). Οι δείκτες στάθμης θα
γίνουν μαύροι όταν γεμίσει.
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ΦΟΡΤΩΣΗ / ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Κατά τη μεταφορά του μηχανήματος με ρυμουλκούμενο
όχημα ή φορτηγό, ακολουθήστε προσεκτικά τη
διαδικασία φόρτωσης και πρόσδεσης του φορτίου:

ΕΙΚ. 51

1. Ανασηκώστε την κεφαλή γυαλίσματος στη θέση
μεταφοράς για να αποφύγετε ενδεχόμενη ζημιά της
κεφαλής όταν φορτώνετε το μηχάνημα μέσω
ράμπας σε φορτηγό ή ρυμουλκούμενο όχημα
(Εικόνα 53).

6. Αφού προσθέσετε νερό, αντικαταστήστε το
κάλυμμα σκόνης στο σωλήνα πλήρωσης της
μπαταρίας και αποθηκεύστε το χειροκίνητο σωλήνα
αντλίας μέσα στη θήκη της μπαταρίας του
μηχανήματος για μελλοντική χρήση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΥΛΟΥ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν απομακρυνθείτε από
το μηχάνημα ή πριν κάνετε σέρβις στο μηχάνημα,
σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια, κλείστε τον
κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το κλειδί.
Χρησιμοποιήστε τις προβλεπόμενες θέσεις γρύλου για
να ανυψώσετε το μηχάνημα (Εικόνα 52). Να
χρησιμοποιείτε γρύλο που να αντέχει το βάρος της
μηχανής. Τοποθετήστε το μηχάνημα σε επίπεδη και
οριζόντια επιφάνεια και τοποθετήστε τάκους στους
τροχούς πριν το ανυψώσετε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά το σέρβις του
μηχανήματος, ανυψώστε το με γρύλο τοποθετώντας
τον μόνο στα ενδεδειγμένα σημεία ανύψωσης.
Χρησιμοποιήστε ανυψωτική συσκευή ή γρύλο
κατάλληλο για το βάρος του μηχανήματος. Αφού
ανυψώστε το μηχάνημα ασφαλίστε το γρύλο με
κατάλληλες βάσεις.

ΕΙΚ. 52

ΕΙΚ. 53

2. Χρησιμοποιήστε ράμπα που να μπορεί να σηκώσει
το βάρος του μηχανήματος και του χειριστή που το
φορτώνει. Μη χρησιμοποιείται το μηχάνημα πάνω
σε επικλινή ράμπα με κλίση που υπερβαίνει το
19,5% (Εικόνα 54). Θα πρέπει να χρησιμοποιείται
βαρούλκο όταν η κλίση υπερβαίνει το 19,5%.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν φορτώνετε /
ξεφορτώνετε το μηχάνημα σε φορτηγό ή σε
ρυμουλκούμενο όχημα, χρησιμοποιήστε ράμπα που να
μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του μηχανήματος και
του χειριστή.
Μη θέτετε σε λειτουργία το μηχάνημα πάνω σε επικλινή
ράμπα με κλίση μεγαλύτερη από 19,5%.
Χρησιμοποιήστε ιμάντες πρόσδεσης για να ασφαλίσετε
το μηχάνημα πάνω στο φορτηγό ή το τρέιλερ.

19,5% μέγιστη κλίση κεκλιμένης επιφάνειας.
ΕΙΚ. 54
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3. Μόλις φορτωθεί, τοποθετήστε το μπροστινό μέρος
του μηχανήματος στο μπροστινό μέρος του
φορτηγού ή ρυμουλκούμενο οχήματος. Χαμηλώστε
την κεφαλή γυαλίσματος στο πάτωμα και γυρίστε το
κλειδί στη θέση κλειστό (Εικόνα 55).
4. Βάλτε τάκους πίσω από κάθε τροχό (Εικόνα 55).
5. Χρησιμοποιώντας ιμάντες πρόσδεσης, ασφαλίστε
το μπροστινό και πίσω μέρος του μηχανήματος
χρησιμοποιώντας τους τέσσερις βραχίονες
πρόσδεσης που βρίσκονται στο πλαίσιο του
μηχανήματος (Εικόνα 55). Ενδεχομένως να είναι
απαραίτητο να τοποθετήσετε στηρίγματα
πρόσδεσης στο δάπεδο του ρυμουλκούμενου
οχήματος ή του φορτηγού. Μη χρησιμοποιείτε το
πεντάλ ανύψωσης της κεφαλής γυαλίσματος ως
σημείο πρόσδεσης.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε το μηχάνημα για
παρατεταμένο διάστημα, εκτελέστε τα ακόλουθα
βήματα.
1. Φορτίστε τις μπαταρίες πριν από τη φύλαξη του
μηχανήματος για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής
των μπαταριών. Επαναφορτίστε τις μπαταρίες κάθε
3 μήνες.
2. Ανασηκώστε την κεφαλή γυαλίσματος από το
πάτωμα.
3. Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε δροσερό και στεγνό
χώρο.
4. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το
κλειδί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά στο
μηχάνημα αποθηκεύστε το σε ένα χώρο χωρίς έντομα
και τρωκτικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο
φωτιάς, έκρηξης, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού μην
εκθέτετε το μηχάνημα σε βροχή, και φυλάξτε το σε
εσωτερικό χώρο.
5. Για μέρη αποθήκευσης με περιορισμένο χώρο,
ανασηκώστε τη κεφαλή όπως απεικονίζεται
(Εικόνα 56).
ΕΙΚ. 55

6. Όταν ξεφορτώνετε το μηχάνημα, μετακινήστε
προσεκτικά το μηχάνημα με την όπισθεν στη
ράμπα. Μη ξεφορτώνετε το μηχάνημα με μπροστινή
κίνηση.

ΕΙΚ. 56
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΑΙΤΙΑ

ΛΥΣΗ

Το σύμβολο του δείκτη επισκευής
αναβοσβήνει.

Στο μηχάνημα ή στον εσωτερικό φορ
τιστή μπαταριών έχει εντοπιστεί
σφάλμα

Βλέπε ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ στο εγχειρίδιο

Δεν υπάρχει ρεύμα.

Το κουμπί διακοπής λειτουργίας
έκτακτης ανάγκης ενεργοποιήθηκε

Γυρίστε το κουμπί για να επαναφέρετε

Μπαταρίες αποφορτισμένες

Επαναφορτίστε τις μπαταρίες

Χαλαρό ή αποσυνδεδεμένο καλώδιο
μπαταρίας

Ασφαλίστε τις συνδέσεις των
καλωδίων της μπαταρίας

Έχει πέσει η ασφάλεια

Επαναφέρετε το διακόπτη κυκλώματος

Βλάβη στον διακόπτη κλειδιού

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις

Εντοπίστηκε βλάβη του κινητήρα.

Βλέπε ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ στο εγχειρίδιο

Έχει πέσει η ασφάλεια

Επαναφέρετε το διακόπτη κυκλώματος

Βλάβη στον προωθητικό κινητήρα ή
στην καλωδίωση

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις

Φθαρμένη ψήκτρα στο μοτέρ

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις

Ο διακόπτης χαμηλής τάσης ενερ
γοποιήθηκε

Επαναφορτίστε τις μπαταρίες

Εντοπίστηκε βλάβη στο μοτέρ του
δίσκου

Βλέπε ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ στο εγχειρίδιο

Βλάβη στον κινητήρα δίσκου ή στην
καλωδίωση

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις

Φθαρμένη ψήκτρα στο μοτέρ

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις

Εντοπίστηκε βλάβη στον κινητήρα
απορρόφησης

Βλέπε ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ στο εγχειρίδιο

Βλάβη στον κινητήρα απορρόφησης ή
στην καλωδίωση

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις

Έπεσε η ασφάλεια κατά την απορ
ρόφηση

Επαναφέρετε το διακόπτη κυκλώματος

Το χειροκίνητο μοντέλο δεν έχει
βοηθητικά βουρτσάκια

Η γωνία της κεφαλής γυαλίσματος δεν
έχει ρυθμιστεί σωστά

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις

Ο φορτιστής μπαταριών δε λειτου
ργεί

Οι μπαταρίες είναι αποφορτισμένες
παραπάνω από το όριο

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες

Εντοπίστηκε σφάλμα στο φορτιστή
μπαταριών

Βλέπε ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ στο εγχειρίδιο

Ελαττωματικός φορτιστής

Αντικαταστήστε το φορτιστή

Φθαρμένος δίσκος

Αναποδογυρίστε ή αντικαταστήστε το
δίσκο

Λανθασμένη πίεση δίσκου

Ρυθμίστε την πίεση δίσκου

Το μηχάνημα δεν κινείται εμπρός
(Μηχανοκίνητο μοντέλο)

Ο κινητήρας του δίσκου δε λειτου
ργεί

Ο κινητήρας απορρόφησης δε λει
τουργεί (Μοντέλο με ενεργό συλ
λέκτη σκόνης)

Κακή απόδοση γυαλίσματος

Βλέπε ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - Συνέχεια
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΑΙΤΙΑ

ΛΥΣΗ

Βραχύς χρόνος λειτουργίας

Χαμηλό φορτίο μπαταρίας

Φορτίστε τις μπαταρίες

Οι μπαταρίες χρειάζονται συντήρηση

Βλέπε ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Ελαττωματικές μπαταρίες ή τέλος του
κύκλου ζωής των μπαταριών

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες

Ο δείκτης αποφόρτισης μπαταριών
(Battery discharge indicator [BDI]) έχει
ρυθμιστεί λάθος

Βλέπε ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Πίεση δίσκου πολύ υψηλή

Μειώστε την κάθετη πίεση του δίσκου
Βλέπε ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Μηχάνημα δόνησης

30

Ελαττωματικός φορτιστής

Αντικαταστήστε το φορτιστή
μπαταριών

Ì Š˝³ð−² ŠšÞ ˚₣šÐ ðšÞ½¹ˇ¹Ð³½š˝
³ğ³½˙K

fl¾ˇÐ¹˚³½š ðˇÐ š×ˇÞšłðˇ½ˇ³½¸³š½š
½− Š˝³ð−K

flðˇ½˙ÝÝžÝ−² Š˝³ð−² łÐˇ ½žÞ
š¾ˇ¹ý−ł¸

flÝÝ˙þ½š ½− Š˝³ð− ýš ˙ÝÝ−
ðˇ½˙ÝÝžÝ−

Ì Š˝³ð−² ˚₣šÐ ¾¦ˇ¹š˝
ˇÞ−ý−Ðşý−¹¾ˇ

flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½− Š˝³ð−

Èš¹ğý˚Þ−² ‚˝³ð−²

flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½− ‚˝³ð−

Άξονας ανύψωσης κεφαλής, 4 σημεία

Επιθεώρηση, αντικατάσταση αξόνων
τριβείου
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΑΠΟΔΟΣΗ B5
ΜΟΝΤΕΛΟ

B5 (510 χλστ.) Χειροκίνητο μοντέλο

B5 (510 χλστ) Μηχανοκίνητο
μοντέλο

Μήκος

1.499 χλστ.

1.499 χλστ.

Πλάτος

622 χλστ.

622 χλστ.

Ύψος

1.092 χλστ.

1.092 χλστ.

Βάρος

87,5 kg

90 kg

Βάρος με μπαταρίες

230 kg

259 kg

Πλάτος λωρίδας καθαρισμού

510 χλστ.

510 χλστ.

Ρυθμός παραγωγικότητας (μέγ.)

1.500

m2/hr

1.900 m2/hr

Ρυθμός παραγωγικότητας (πρακτικά)

1.200 m2/hr

1.670 m2/hr

Ταχύτητες γυαλίσματος (μεταβλητές)

Βοήθημα δίσκου

Ελάχ.: 30 mpm
Μέγ.: 60 mpm

Ταχύτητα μεταφοράς (μέγ.)

Μ/Δ

Εμπρός: 73 mpm
Όπισθεν: 44 mpm

Στροφή διαδρόμου (ελάχ.)

1.524 χλστ.

1.524 χλστ.

Κλίση δαπέδου (μέγ.)

Γυάλισμα: 9%, Μεταφορά: 19,5%

Γυάλισμα: 9%, Μεταφορά: 19,5%

Προωθητικός κινητήρας

Μ/Δ

24 V, 14 A, 0,363 hp / 0,27 kW, 271 W

Μοτέρ δίσκου

36 V, 75 A, 2,8 hp μέγ. / 2,1 kW

36 V, 75 A, 2,8 hp μέγ. / 2,1 kW

Πίεση δίσκου

Μεταβλητή

Μεταβλητή

Ταχύτητα δίσκου

2.100 rpm

2.100 rpm

Κινητήρας απορρόφησης (Με ενεργό συλ
λέκτη σκόνης)

36 V, 5 A, 180W / 0,18 kW

36 V, 5 A, 180W / 0,18 kW

Φιλτράρισμα HEPA (Με ενεργό συλλέκτη
σκόνης)

99,97% @0,3 micron

99,97% @0,3 micron

Φιλτράρισμα (Με παθητικό συλλέκτη σκόνης)

95% @0,3 micron

95% @0,3 micron

Χωρητικότητα σακούλας σκόνης

1,4 L

1,4 L

Τάση λειτουργίας μηχανήματος

36 VDC

36 VDC

Χωρητικότητα μπαταρίας

3 - 12V, 185 Ah Υγρού τύπου /
μολύβδου-οξέος (κανον.)
3 - 12V, 234 Ah AGM (προαιρ.)
3 - 12V, 225 Ah Υγρού τύπου /
μολύβδου-οξέος (προαιρ.)

3 - 12V, 225 Ah Υγρού τύπου /
μολύβδου-οξέος (κανον.)
3 - 12V, 234 Ah AGM (προαιρ.)

Συνολική κατανάλωση ισχύος

60 A / 1,9 kw ονομαστική

60 A / 1,9 kw ονομαστική

Φορτιστής μπαταρίας

220/240 VAC, 60 Hz 36 VDC, 25 A

220/240 VAC, 60 Hz 36 VDC, 25 A

Βαθμός προστασίας

IPX3

IPX3

Επίπεδο πίεσης ήχου LpA *
(Με ενεργό συλλέκτη σκόνης)

64 dB(A)

64 dB(A)

Επίπεδο πίεσης ήχου LpA *
(Με παθητικό συλλέκτη σκόνης)

65 dB(A)

65 dB(A)

Αβεβαιότητα ήχου KpA**

1,1 dB(A)

1,1 dB(A)

Επίπεδο ισχύος ήχου LwA + αβεβαιότητα
KwA**

79,7 dB(A)

79,7 dB(A)

Κραδασμοί του μηχανήματος στο χέριμπράτσο***

<2,5 m/s2

<2,5 m/s2

Θερμοκρασία περιβάλλοντος χρήσης

Ελάχ.: 32F/0C
Μέγ.: 110F/43C

Ελάχ.: 32F/0C
Μέγ.: 110F/43C

Οι τιμές είναι με βάση το * EN ISO- 11201, ** EN ISO- 3741, *** EN 60335- 2- 72
Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Tennant B5/B7 (05-2014)

31

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Β7
ΜΟΝΤΕΛΟ

B7 (610 χλστ.) Μηχανοκίνητο
μοντέλο

B7 (690 χλστ.) Μηχανοκίνητο
μοντέλο

Μήκος

1.562 χλστ.

1.602 χλστ.

Πλάτος

762 χλστ.

800 χλστ.

Ύψος

1.092 χλστ.

1.092 χλστ.

Βάρος

111,5 kg

115 kg

Βάρος με μπαταρίες

279 kg

362 kg

Πλάτος λωρίδας καθαρισμού

610 χλστ.

690 χλστ.

Ρυθμός παραγωγικότητας (μέγ.)

2.200

m2/hr

2.500 m2/hr

Ρυθμός παραγωγικότητας (πρακτικά)

2.000 m2/hr

2.300 m2/hr

Ταχύτητες γυαλίσματος (μεταβλητές)

Ελάχ.: 30 mpm
Μέγ.: 60 mpm

Ελάχ.: 30 mpm
Μέγ.: 60 mpm

Ταχύτητα μεταφοράς (μέγ.)

Εμπρός: 73 mpm
Όπισθεν: 44 mpm

Εμπρός: 73 mpm
Όπισθεν: 44 mpm

Στροφή διαδρόμου (ελάχ.)

1.588 χλστ.

1.626 χλστ.

Κλίση δαπέδου (μέγ.)

Γυάλισμα: 9%, Μεταφορά: 19,5%

Γυάλισμα: 9%, Μεταφορά: 19,5%

Προωθητικός κινητήρας

24 V, 14 A, 0,363 hp / 0,27 kW, 271 W

24 V, 14 A, 0,363 hp / 0,27 kW, 271 W

Μοτέρ δίσκου

37 V, 90 A, 3,6 hp μέγ./ 2,6 kW

37 V, 90 A, 3,6 hp μέγ./ 2,6 kW

Πίεση δίσκου

Μεταβλητή

Μεταβλητή

Ταχύτητα δίσκου

1.875 rpm

1.875 rpm

Κινητήρας απορρόφησης (Με ενεργό συλ
λέκτη σκόνης)

36 V, 5 A, 180W / 0,18 kW

36 V, 5 A, 180W / 0,18 kW

Φιλτράρισμα HEPA (Με ενεργό συλλέκτη
σκόνης)

99,97% @0,3 micron

99,97% @0,3 micron

Φιλτράρισμα (Με παθητικό συλλέκτη
σκόνης)

95% @0,3 micron

95% @0,3 micron

Χωρητικότητα σακούλας σκόνης

1,4 L

1,4 L

Τάση λειτουργίας μηχανήματος

36 VDC

36 VDC

Χωρητικότητα μπαταρίας

6 - 6V, 240 Ah Υγρού τύπου / μολύβδουοξέος (κανον.)
6 - 6V, 312 Ah AGM (προαιρ.)
6 - 6V, 360 Ah Υγρού τύπου / μολύβδουοξέος (προαιρ.)

6 - 6V, 330 Ah Υγρού τύπου / μολύβδουοξέος (κανον.)
6 - 6V, 312 Ah AGM (προαιρ.)
6 - 6V, 360 Ah Υγρού τύπου / μολύβδουοξέος (προαιρ.)

Συνολική κατανάλωση ισχύος

75 A / 2,4 kw ονομαστική

75 A / 2,4 kw ονομαστική

Φορτιστής μπαταρίας

220/240 VAC, 60 Hz 36 VDC, 25 A

220/240 VAC, 60 Hz 36 VDC, 25 A

Βαθμός προστασίας

IPX3

IPX3

Επίπεδο πίεσης ήχου LpA *
(Με ενεργό συλλέκτη σκόνης)

63 dB(A)

63 dB(A)

Επίπεδο πίεσης ήχου LpA *
(Με παθητικό συλλέκτη σκόνης)

65 dB(A)

65 dB(A)

Αβεβαιότητα ήχου KpA**

1,1 dB(A)

1,1 dB(A)

Επίπεδο ισχύος ήχου LwA + αβεβαιότητα
KwA**

79,7 dB(A)

79,7 dB(A)

Κραδασμοί του μηχανήματος στο χέριμπράτσο***

<2,5 m/s2

<2,5 m/s2

Θερμοκρασία περιβάλλοντος χρήσης

Ελάχ.: 32F/0C
Μέγ.: 110F/43C

Ελάχ.: 32F/0C
Μέγ.: 110F/43C

Οι τιμές είναι με βάση το * EN ISO- 11201, ** EN ISO- 3741, *** EN 60335- 2- 72
Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Β5: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

622 χλστ.

1.092 χλστ.

1.499 χλστ.

Tennant B5/B7 (05-2014)
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Β7: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

30 ίντσες / 762 χλστ.

(Μοντέλο 610 χλστ.)

31,5 ίντσες / 800 χλστ.

(Μοντέλο 690 χλστ.)

43 ίντσες
1.092
χλστ.

61,5 ίντσες / 1.562 χλστ.

(Μοντέλο 610 χλστ.)

63 ίντσες / 1.602 χλστ.

(Μοντέλο 690 χλστ.)
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