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ВЪВЕДЕНИЕ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Настоящото ръководство се предоставя с всеки нов
модел. То предлага необходимите инструкции за
експлоатация и техническо обслужване.

Машината за полиране е предназначена за
търговско приложение, например в хотели,
училища, болници, фабрики, магазини, офиси и
търговски центрове под наем. Тя е проектирана за
излъскване на гладки сухи твърди подови
повърхности (винилови настилки, мозайка, мрамор,
паркет, бетон с покритие и др.) само в затворени
помещения. Не използвайте тази машина на
застлани с килим повърхности. Използвайте само
препоръчителните падове за полиране,
предназначени за машинно приложение. Не
използвайте тази машина по начин, различен от
описания в настоящото ръководство за
експлоатация.

Преди да използвате или обслужвате
машината, трябва да прочетете
изцяло това ръководство и да се
запознаете с машината.
Заедно с всеки нов модел се предоставя и цялостно
илюстрирано “Ръководство за резервни части”.
Използвайте "Ръководство за резервни части" при
поръчка на резервни части. За да си осигурите
точна и навременна доставка, следвайте
инструкциите в частта "КАК ДА ПОРЪЧВАМЕ
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ", отпечатана в настоящото
"Ръководство за резервни части".
Тази машина ще ви предостави отлично
обслужване. Все пак, ще получите най-добри
резултати при минимални разходи, ако:

ДАННИ ЗА МАШИНАТА

S Използвате разумно машината и се грижите за

Моля, попълнете по време на
монтажа за справки в бъдеще.

S Машината се поддържа редовно съгласно

Модел № -

нея.

дадените инструкции за нейното техническо
обслужване.

S Техническото обслужване на машината се

Сериен № Дата на монтаж -

извършва с доставени от производителя или
равностойни резервни части.
За да прегледате, разпечатате или изтеглите
ръководствата онлайн, посетете:
www.tennantco.com/manuals
ПАЗЕТЕ ОКОЛНАТА СРЕДА
Моля, изхвърлете опаковъчните
материали и старите машинни компоненти,
като например батерии, по безопасен за
околната среда начин, съгласно вашите
местни разпоредби за събиране и
преработване на отпадъци.

BG

ЕВРОПЕЙСКА Декларация за съответствие

(в съответствие с Анекс II A на Директивата за машини)
Тип машина: Машина за полиране на под Модел: B5, B7
Тази машина съответства на следните директиви и стандарти на ЕС:
- Директива за машини: 2006/42/EО
- Директива за електромагнитна съвместимост: 2004/108/EО
Приложени хармонизирани стандарти: 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
Uden, 01.01.14

Mark Morrison
Директор на международни операции
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
В настоящото ръководство са използвани
посочените по-долу предупредителни указания,
съобразно посоченото в описанието им:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Предупреждава за
рискове или небезопаснa употреба, които биха
могли да доведат до тежки телесни наранявания
или смърт.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Указва действията, които
трябва да се изпълняват с цел безопасна
експлоатация на оборудването.
Посочената по-долу информация указва
потенциално опасни условия за оператора. Научете
кога могат да възникнат тези условия. Запознайте
се с разположението на всички предпазни
устройства на машината. Докладвайте незабавно за
повреда или неизправност на машината.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да ограничите
опасността от пожар, взрив, електрически удар или
травми:
-

Прочетете ръководството преди да започнете
работа с машината.

-

Не използвайте и не всмуквайте запалими
материали

-

Не използвайте в близост до леснозапалими
течности, изпарения или избухливи прахове.
Машината не е оборудвана с взривообезопасен
двигател. Електрическият мотор дава 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.

-

Акумулаторите отделят водород. В резултат
може да се получи взрив или пожар. Пазете от
искри и открит пламък, когато зареждате.

-

Изключвайте акумулаторните кабели и кабела
на зарядното устройство преди почистване и
обслужване на машината.

-

Не зареждайте акумулаторите, когато кабелът е
повреден. Не променяйте щепсела.
В случай, че кабелът на зарядното устройство 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.
Използването на несъвместими зарядни
устройства за акумулатори може да повреди
акумулатора и да създаде риск от пожар.
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-

Не използвайте на открито или върху влажни
повърхности. Съхранявайте в закрити
помещения. Тази машина е предназначена за
използване само в суха среда.

-

Тази машина не е подходяща за събиране на
опасни отпадъци.

-

Въртящ се пад, пазете ръцете си.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
1. Не управлявайте машината:
- Ако не сте обучени и придобили
правоспособност.
- Ако не сте прочели и разбрали
ръководството за експлоатация.
- Ако не сте психически и физически
способни да спазвате инструкциите.
- Под влияние на алкохол или наркотици.
- При използване на мобилен телефон или
други видове електронни устройства.
- Ако машината не е в пълна изправност.
- На открито. Тази машина е предназначена
за използване само на закрито.
- С падове или аксесоари, които не са
доставени или одобрени от Tennant.
Използването на другите падове
представлява компромис с безопасността.
- В зони, където има вероятност от падащи
предмети.
- В зони, в които е твърде тъмно, за да
виждате уредите за управление или да
работите с машината.
- Без поставени торбичка за прах и филтри.
2. Преди да започнете работа с машината:
- Уверете се, че всички предпазни устройства
са в наличност и функционират правилно.
3. Когато работите с машината:
- Използвайте оборудването само съгласно
описаното в ръководството.
- Незабавно докладвайте при възникване на
повреда или неизправност на машината.
- Носете затворени обувки, които не се
плъзгат.
- Намалявайте скоростта, когато правите
завой;
- Пазете ръцете си от въртящия се пад.
- Придвижвайте се с ниска скорост по
наклонени и хлъзгави повърхности.
- Не полирайте по наклони, които са с 9%
ниво на наклон, и не се придвижвайте по
наклони, които са с ниво на наклон повече
от 19,5%.
- Не превозвайте пътници с машината.
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-

Управлявайте машината внимателно при
движение на заден ход.
Не позволявайте достъп до машината на
деца и неупълномощени лица.
Не допускайте игра с машината.

4. Преди да приключите работа или преди да
обслужвате машината:
- Спрете на хоризонтална повърхност.
- Активирайте спирачката за паркиране, ако е
оборудвана.
- Изключете машината и извадете ключа.
5. Когато обслужвате машината:
- Изключвайте акумулаторната връзка и
кабела на зарядното устройство преди
работа по машината.
- Работата трябва да се извършва при
достатъчно осветление и видимост.
- Всички ремонтни дейности трябва да се
извършват от обучен персонал.
- Използвайте доставени или одобрени от
Tennant резервни части.
- Не променяйте първоначалния дизайн на
машината.
- Избягвайте движещите се части. Не носете
широки дрехи или бижута и вържете
безопасно дългата коса.
- Не изключвайте DC кабела на външното
зарядно устройство от контакта на
машината по време на работа на зарядното
устройство. Това може да доведе до дъгов
разряд. В случай, че се налага да
прекъснете процеса на зареждане,
изключете първо променливотоковия
захранващ кабел.
- Не използвайте несъвместими зарядни
устройства за акумулатори, тъй като това
може да повреди акумулаторните пакети и
да създаде риск от пожар.
- Редовно проверявайте кабела на зарядното
устройство за наличие на повреди.
- Поддържайте зоната добре вентилирана.
- Избягвайте контакт с акумулаторна
киселина.
- Пазете всички метални предмети настрани
от акумулаторите.
- Не захранвайте водоструйката или маркуча
извън машината.
- Използвайте подемник или подходяща
помощ, когато вдигате акумулаторите.
- Повдигайте машината само на
обозначените места. Подсигурете машината
с подемни опори.
- Блокирайте колелата на машината, преди
да я повдигате с крик.
- Използвайте подемник или крик, който да
поддържа теглото на машината.
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Носете лични предпазни средства, ако е
необходимо и когато това се препоръчва в
ръководството.
За безопасност: носете предпазни ръкавици.
За безопасност: носете защитни очила.
За безопасност: носете противопрахова
маска.

6. Когато товарите/разтоварвате машината на/от
камион или ремарке:
- Използвайте рампа, която издържа теглото
на машината и оператора.
- Не използвайте машината на рампа с
наклон, надвишаващ 19,5% ниво на наклон.
- Използвайте лебедка, ако наклонът на
рампата надвишава 19,5% ниво на наклон.
- Свалете държача за пад след натоварване.
- Изключете машината и извадете ключа.
- Активирайте спирачката за паркиране (ако е
оборудвана).
- Блокирайте колелата на машината.
- Използвайте ремъци за закрепване на
машината.

5

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

МАРКИРОВКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Маркировката за безопасност на машината е на указаните места. Подменяйте маркировките, ако те липсват
или се повредят, или станат нечетливи.

ЕТИКЕТ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
- Прочетете
ръководството,
преди да
започнете
работа с
машината.
Разположен
отстрани на
конзолата.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЕТИКЕТ - Не
зареждайте акумулаторите, когато
кабелът е повреден. Това може да
причини електрически удар. Откачете
кабела на зарядното устройство,
преди да започнете обслужване.
Разположен отзад на конзолата.

6

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕ
Н ЕТИКЕТ Въртящ се пад.
Пазете ръцете.
Разположен върху
полиращата глава.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН
ЕТИКЕТ Акумулаторите отделят
водород. В резултат
може да се получи взрив
или пожар. Пазете от
искри и открит пламък,
когато зареждате.
Разположен отзад на
конзолата и вътре под
капака на машината.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН
ЕТИКЕТ - Откачете
кабелите на
акумулатора, преди да
започнете обслужване
Разположен на капака на
контролното табло.
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ
КОМПОНЕНТИ НА МАШИНАТА
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30
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Конзола за автоматично управление
на натиска на пада
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

22

23

29

33

34

Конзола за механично управление
на натиска на пада

Поставка за чаша
Бордови наръчник с инструкции
Ключалки на капака на акумулаторното отделение
Табло за автоматични изключватели, разположено в
близост до акумулаторите.
Капак на акумулаторното отделение
Електромотор на пада за полиране
Бутон за фиксиране на наклона/освобождаване на
главата
Подемна дръжка на буфера/главата
Полираща глава
Ролкови механизми за почистване на стени
Прахоограничителна престилка
Отделение на торбичката за прах
HEPA филтър (модел с активно прахосъбиране)
Контролна дръжка
Бутон за стартиране
Превключвател с ключ за Вкл./Изкл. на главното
захранване
USB програмен порт
Бутон за аварийно спиране (модел със задвижващо
устройство)
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19. Брояч
20. Кабел на бордово зарядно устройство за акумулатор
21. Кука за съхранение на кабела на бордовото зарядно
устройство за акумулатор
22. Педал за повдигане на полиращата глава
23. Антистатичен ремък
24. Спирачка за паркиране (опционално)
25. Извод за външно зарядно устройство за акумулатор
26. Шайба за скоростта (модел със задвижващо
устройство)
27. Бутон за намаляване на натиска на пада
(автоматизиран модел)
28. Индикатор на натиска на пада (автоматичен модел)
29. Бутон за увеличаване на натиска на пада
(автоматизиран модел)
30. Лост за превключване на посоката на движение
(модел със задвижващо устройство)
31. Индикатор за работа
32. Индикатор за прегряване на електромотора
33. Индикатор за заряд на акумулатора
34. Индикатор за проверка на торбичката за прах
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ

МОНТИРАНЕ НА МАШИНАТА
РАЗОПАКОВАНЕ НА МАШИНАТА
1. Внимателно проверете машината за повреди.
Незабавно докладвайте на доставчика при
констатация на повреди.
2. Проверете описа на съдържанието. Свържете
се с дистрибутора или Tennant при
констатиране на липси.
Съдържание:
D Пад за полиране (предварително монтиран)
D Торбичка за прах (предварително
монтирана)
Текстилна торбичка (опция)
D Тава за акумулатор
D Система за заливане на акумулаторите
(опция с предварително монтиране)
D Външно зарядно устройство за акумулатор
(опция)
D Кабел на зарядно устройство/модел с
външно зарядно устройство (опция)
D Ръководство за резервни части
D Стенна карта с наръчник за употреба и
поддръжка
Модел 510 мм:
D 3 Акумулатора (опция с предварително
монтиране)
D 2 Кабела за акумулатор
D 6 Гумени клемни контакти на акумулатор
D 1-2 Разделителни приспособления за
акумулаторите
Модели 610 мм, 690 мм:
D 6 Акумулатора (опция с предварително
монтиране)
D 5 Кабела за акумулатор
D 12 Гумени клемни контакти на акумулатор
D 2 Разделителни приспособления за
акумулаторите (AGM акумулатори)
3. За да разопаковате машината, отстранете
ремъците, колесните блокировки и
транспортните скоби. Като използвате
доставената рампа, внимателно отдръпнете
машината от палета (фигура 1). Уверете се, че
полиращата глава е в повдигнато положение.
ВНИМАНИЕ: Не изваждайте машината от палета
без да използвате рампата, защото това може да
причини повреда.

ФИГ. 1

МОНТИРАНЕ НА АКУМУЛАТОРИТЕ
Свържете се с дистрибутора или Tennant за
препоръки относно акумулатора, ако машината не
се доставя с акумулатори.
ВАЖНО: При машините, които се доставят с
акумулатори и зарядно устройство, индикаторът за
заряд на акумулатора е фабрично програмиран за
вида на доставения акумулатор. При машините,
които се доставят без акумулатори, индикаторът за
заряд на акумулатора (BDI) е предварително
програмиран да работи с мокри/оловно-киселинни
акумулатори по подразбиране. Ако монтирате
различен вид акумулатор (т.е. запечатани, AGM
акумулатори и др.), индикаторът за заряд на
акумулатора ще трябва да бъде препрограмиран,
за да се предотврати повреда на акумулатора.
Вижте „ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРА” за
повече подробности.
СПЕЦИФИКАЦИИ НА АКУМУЛАТОРА:
Модел B5 3-12 V, със стабилно зареждане, 185 AH мокри
оловно-киселинни акумулатори (модел без
задвижващо устройство).
3-12 V, със стабилно зареждане, 225 AH мокри
оловно-киселинни акумулатори (модел със
задвижващо устройство).
3-12 V, със стабилно зареждане, 234 AH AGM
запечатани акумулатори
(опционално, модели със и без задвижващо
устройство)
Модел B7 6-6 V, със стабилно зареждане, 240 AH мокри
оловно-киселинни акумулатори (модел 610 мм).
6-6 V, със стабилно зареждане, 330 AH мокри
оловно-киселинни акумулатори (модел 690 мм).
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар или
експлозия. Акумулаторите отделят водород. В
резултат може да се получи взрив или пожар.
Пазете от искри и открит пламък, когато зареждате.
УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато извършвате
обслужване на машината, носете лични предпазни
средства, ако е необходимо. Избягвайте контакт с
акумулаторна киселина.

ЧЕРЕН

Разделители:
1 - Мокри акумулатори
2 - AGM акумулатори
Модел В7

3. С подходяща помощ внимателно монтирайте
акумулаторите в акумулаторното отделение.
Подредете акумулаторите, както е показано
(фиг. 3).

Предна част на
машината

1. Паркирайте машината на хоризонтална
повърхност, изключете я и извадете ключа.
2. Освободете ключалките на капака на
акумулаторното отделение и отворете назад
капака (фигура 2).

ЧЕРВЕН

6-6 V, със стабилно зареждане, 312 AH AGM
запечатани акумулатори
(опционално, модели 610 мм, 690 мм).

Модел В5
Предна част на
машината

6-6 V, със стабилно зареждане, 360 AH мокри
оловно-киселинни акумулатори
(опционално, модели 610 мм, 690 мм).

Разделители:
0 - Мокри акумулатори
2 - AGM акумулатори

ЧЕРВЕН
ЧЕРЕН

ФИГ. 3

КАК РАБОТИ МАШИНАТА

ФИГ. 2

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: При обслужване на
машината използвайте подемник или подходяща
помощ, когато вдигате акумулаторите.
4. За да предпазите акумулаторите от
преместване, позиционирайте разделителните
приспособления за акумулаторите, както е
показано (фигура 3).
5. Свържете кабелите към клемите на
акумулатора като използвате доставените
клемни контакти, както е показано (фигура 3).
Последно свържете черния кабел на
акумулатора (-) на машината. Когато работите в
близост до акумулаторите, използвайте
изолирани инструменти.

Tennant B5/B7 (05-2014)

Машината се захранва от 36V акумулаторен пакет
(мокри оловно-киселинни или запечатани/AGM
акумулатори). Процесът на полиране се извършва
посредством въртящ се с висока скорост пад с
приложен натиск и движение напред, което създава
гладко полирано подово покритие. Моделът без
задвижващо устройство се подпомага от въртящия
пад, а моделът със задвижващо устройство е
оборудван със задвижващ електромотор. Натискът
на пада и скоростта на полиране могат да се
регулират за конкретния вид и състояние на пода. В
зависимост от модела, натискът на пада се
регулира механично или чрез задействащо
устройство. Прахът се събира посредством пасивна
или активна система за вакуумно прахоулавяне.
Пасивната система за вакуумно прахоулавяне
използва центробежната сила от въртящия се пад,
за да създаде вакуум за събиране на праха.
Моделът с активна система за вакуумно
прахоулавяне се състои от вакуумен електромотор
и високочестотен HEPA филтър. Функцията за
полиране се контролира от бутон за стартиране на
конзолата.
9

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НАСТРОЙКА НА МАШИНАТА
ПОСТАВЯНЕ НА ПОЛИРАЩИЯ ПАД
Има много видове падове за полиране, от които
можете да изберете от в зависимост от вида,
покритието и състоянието на пода. Свържете се с
оторизиран дистрибутор за препоръки относно пада
за полиране.
Всяка нова машина се доставя оборудвана с един
предварително монтиран пад за полиране.
Фабрично доставяни резервни падове за полиране:
611788 - 510 мм Пад за полиране от пресовани влакна и
естествени косми (К-во 5)
1204254 - 610 мм Пад за полиране от пресовани влакна и
естествени косми (К-во 1)
1204255 - 690 мм Пад за полиране от пресовани влакна и
естествени косми (К-во 1)

ФИГ. 5

4. Издърпайте фиксатора за наклона, за да
освободите главата от положението за смяна на
пада (фигура 6).

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Не използвайте машината с
падове или аксесоари, които не са доставени или
одобрени от Tennant. Използването на другите
падове представлява компромис с безопасността.
1. Паркирайте машината на хоризонтална
повърхност, изключете я и извадете ключа.
2. Настъпете вляво педала за повдигане на
полиращата глава, за да повдигнете главата от
пода (фиг. 4). Издърпайте подемната дръжка на
главата, докато главата се застопори в
положение за смяна.

ФИГ. 6

НАСТРОЙКА НА НАТИСКА НА ПАДА (Модели,
оборудвани с механично регулиране на натиска на
пада)
При моделите, оборудвани с механично регулиране
на натиска на пада, оптималната настройка на
натиска на пада е фабрично регулирана. Има много
променливи, които трябва да се вземат предвид за
постигане на оптимално полиране; вид, покритие и
състояние на пода и вид на използвания пад.

ФИГ. 4

3. Монтирайте пада за полиране на държача за
пад (фигура 5). Уверете се, че падът е
центриран в държача. Закрепете здраво пада с
помощта на центриращ клин. Не използвайте
машината без да е монтиран центриращ клин.

10

За да потвърдите, че фабричната настройка е
подходяща за вашето приложение за полиране,
препоръчително е да изпълните следната
процедура. След като настроите правилния натиск
на пада за вашето приложение за полиране, това
ще осигури безпроблемното изпълнение на
рутинния ви график за полиране. Този метод е
известен като “Настрой и забрави”.
1. За да активирате режима на натиск на пада,
намерете скрития бутон (малка вдлъбнатина) в
лявата страна на контролния панел (фигура 7).
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2. Натиснете и задръжте скрития бутон и
завъртете ключа за включване. Задръжте
бутона, докато светне единична зелена
лампичка на индикатора за заряд на
акумулатора (фигура 7). Когато освободите
бутона, зелената лампичка ще изгасне и ще се
включи символа на индикатора за работа.

За да регулирате настройката на натиска,
изпълнете следващата стъпка.
4. Повдигнете полиращата глава и извадете
ключа. Намерете шплинта за регулиране на
натиска на пада (фигура 9).

Машината е готова за проверка на настоящия
натиск на пада.

ФИГ. 9

ФИГ. 7

3. Издърпайте бутона за стартиране и започнете
да полирате за най-малко 10 секунди (фигура
8). Светодиодите ще започнат да мъждукат и
ще светне единична лампичка, потвърждаваща
настоящата настройка на натиска на пада.
Вижте следната таблица за настройките на
долния натиск.

5. За да увеличите долния натиск, преместете
шплинта в следващия отвор към
електромотора. За да намалите долния натиск,
преместете шплинта в обратна посока (фигура
10).

ФИГ. 10

6. Повторете стъпки 1-3 и регулирайте шплинта,
докато получите желания долен натиск.
ФИГ. 8
LED код

f=Вкл.

Настройка на долен натиск

f F F F F

Премигва - Твърде ниско

f F F F F

Ниско

F f F F F

Средно ниско

F F f F F

Средно

F F F f F

Средно високо

F F F F f

Високо

F F F F f

Премигва - Твърде високо

Препоръчителна е настройката на среден долен
натиск. Определете характеристиките на полиране
при тази настройка и регулирайте, ако е нужно.
Tennant B5/B7 (05-2014)
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ
МОНТАЖ НА ТОРБИЧКАТА ЗА ПРАХ И HEPA
ФИЛТЪР
Всяка нова машина се доставя оборудвана с една
предварително монтирана хартиена торбичка.
Моделите, оборудвани с опционална активна
система за прахоулавяне, имат предварително
монтиран HEPA филтър.

4. Индикаторът за проверка на торбичката за прах
на конзолата периодично светва,
предупреждавайки оператора да провери
нивото на запълване на торбичката. Сменете
торбичката, когато се напълни до средата
(фигура 13). Рестартирайте ключа, за да
нулирате индикатора за проверка на
торбичката.

Резервни торбички/филтри:
кат. № 1210869 - 1 пакет/10 хартиени торбички
кат. № 1208744 - текстилна торбичка (опционално).
кат. № 1203162 - HEPA филтър

ЗАБЕЛЕЖКА: Опционалната текстилна торбичка не
е предназначена за моделите, оборудвани с
активна система за прахоулавяне.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Не използвайте машината без
поставена торбичка за прах и филтри.
1. Паркирайте машината на хоризонтална
повърхност, изключете я и извадете ключа.
2. Свалете капака на отделението за торбичката
за прах. Натиснете двете пластини на капака, за
да го свалите (фигура 11).

ФИГ. 13

5. HEPA филтърът трябва да се сменя на всеки
200 работни часа (фигура 14).

ФИГ. 14
ФИГ. 11

3. Монтирайте торбичката за прах и HEPA
филтъра, както е показано. Поставете капака
(фигура 12). HEPA филтърът е включен в
модела с активно прахоулавяне.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАШИНАТА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Не използвайте машината, ако
не сте прочели и разбрали ръководството на
оператора.
ПРЕДИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ
- Преметете пода и премахнете всякакви
препятствия.
- Почистете пода от наслоени замърсявания.
- Проверете, дали подовата повърхност е суха.
Не използвайте машината със спрей с разтвор
за полиране.

ФИГ. 12

- Проверете индикатора за нивото на заряд в
акумулаторните батерии.
- Изберете подходящ пад за полиране.
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- Проверете състоянието на пада за полиране.
- Проверете нивото на запълване на торбичката
за прах.

НАПРЕД

- Проверете връзката на вакуумния маркуч в
отделението за торбичката.
- Проверете изправността на машината.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА
1. Спуснете полиращата глава към пода чрез
освобождаване на педала за повдигане на
полиращата глава, както е показано (фигура
15).

НАЗАД

ФИГ. 17

5. Дръпнете лоста за управление, за да
стартирате полирането (фигура 18).
Полиращата глава прилепва към пода чрез
засмукване.

ФИГ. 15

2. Освободете спирачката за паркиране, ако
машината е оборудвана с такава
(фигура 16)
3. Завъртете ключа в позиция "включено" ( I )
(фигура 16).

ФИГ. 18

6. При моделите без задвижващо устройство,
бавно натиснете машината напред. Въртящата
се четка помага за насочването на машината
напред.
При моделите със задвижващо устройство,
регулирайте скоростта на полиране, като
завъртите шайбата за скоростта на желаната
скорост (фигура 19).

ФИГ. 16

4. За моделите със задвижващо устройство,
натиснете лоста за превключване на посоката
на движение в предно положение (фигура 17).
За да обърнете движението на машината назад,
натиснете лоста за превключване на посоката
на движение назад.
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ
7. При моделите с автоматично регулиране на
долния натиск, регулирайте натиска на пада до
желаната настройка чрез бутоните за
увеличаване и намаляване на натиска на пада
(фигура 20). За оптимална работа, настройте
индикатора за натиска на пада до централната
LED настройка.

ФИГ. 22

ФИГ. 20

При моделите, оборудвани с механично
регулиране на натиска на пада, настройката на
натиска на пада е фабрично регулирана за
оптимална работа. За да проверите правилната
настройка на натиска на пада за вашето
приложение за полиране, вижте НАСТРОЙКА
НА НАТИСКА НА ПАДА в раздел НАСТРОЙКА
НА МАШИНАТА.

БУТОН ЗА АВАРИЙНО ИЗКЛЮЧВАНЕ (Модели със
задвижващо устройство)
В случай на инцидент, натиснете бутона за
аварийно изключване (фигура 23). Този червен
бутон прекъсва цялото захранване на машината.
Завъртете бутона по посока на часовниковата
стрелка и рестартирайте ключа, за да възстановите
захранването.
Използвайте този бутон само в случай на аварийна
ситуация. Той не е предназначен за рутинно
изключване на машината.

8. Освободете лоста за управление, за да спрете
полирането (фигура 21). Моделите със
задвижващо устройство имат електромагнитна
спирачна система, която автоматично спира
машината при освобождаване на лоста.

ФИГ. 23

ФИГ. 21

9. За да преместите машината от едно място на
друго, повдигнете полиращата глава до позиция
за транспортиране (фигура 22).
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИМВОЛИ НА КОНЗОЛАТА
Следните предупредителни символи на конзолата
светват и започват да премигват, както е описано
по-долу.

8. Периодично проверявайте състоянието на пада.
Ако е замърсен с подово покритие или наслоени
замърсявания, обърнете пада или го сменете,
ако е необходимо.
9. Когато индикаторът за проверка на торбичката
светне, проверете торбичката за прах. Сменете
торбичката, когато се напълни до половината.
10. Проверете състоянието на
прахоогранчителната престилка. Засъхнали
парчета от подовото покритие може да заседнат
в прахоогранчителната престилка, надрасквайки
пода.

1

2

3

1 - Индикатор за работа - Открита повреда на
машината или зарядното устройство за акумулатор.
Вижте КОДОВЕ НА ИНДИКАТОРА ЗА РАБОТА.
2 - Индикатор за прегряване на електромотора на
пада - Температурата на електромотора е твърде
висока. Изключете машината и оставете
електромотора на пада да се охлади. Грешката се
изчиства, когато електромоторът се охлади.
Вероятната причина е твърде висока настройка на
натиска на пада или неподходящ вид пад.
Намалете натиска на пада или сменете вида на
пада.
3 - Индикатор за проверка на торбичката за прах Напомня да проверите нивото на запълване на
торбичката за прах. Сменете торбичката, когато се
напълни до половината. Рестартирайте ключа, за
да нулирате индикатора.
ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА С МАШИНАТА
1. Управлявайте машината в права линия, където
е възможно и застъпвайте полиращата пътека с
няколко инча/сантиметра.
2. Намалете скоростта на машината, когато
правите резки завои.
3. Не използвайте машината със спрей с разтвор
за полиране.
4. Избягвайте закрепените за пода
принадлежности или неравни преходи, които
могат да повредят пада, държача за пад или
прахоогранчителната престилка.

11. Наблюдавайте индикатора за нивото на заряд в
акумулаторите.

Вижте ИНДИКАТОР ЗА НИВОТО НА ЗАРЯД НА
АКУМУЛАТОРИТЕ.

12. Ако моделът с придвижващо устройство се
деактивира, той може да се избута или издърпа
бавно за кратък период.
13. Когато оставяте машината без надзор,
изключете машината и извадете ключа.
14. След полиране, изпълнете процедурите за
техническо обслужване на машината. Вижте

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МАШИНАТА.

ИНДИКАТОР ЗА РАЗРЯД НА АКУМУЛАТОРНАТА
БАТЕРИЯ
Индикаторът за заряд на акумулатора (BDI) показва
нивото на заряд в акумулатора. Когато
акумулаторите са напълно заредени, всички пет
индикаторни светлини ще светят (фигура 24). С
разреждането на акумулаторите светлините на
индикатора угасват една по една от дясно на ляво.
Когато индикаторът за следене на нивото на заряд
на акумулаторите достигне червената лампичка,
спрете полирането и презаредете акумулаторите.
Ако започне да премигва червената лампичка,
функцията за полиране автоматично се изключва,
за да се предпазят акумулаторите от пълно
изтощаване. Модел със задвижващо устройство:
Машината все още ще може да се движи при
мигаща червена лампичка. Придвижете машината
до станцията за зареждане и заредете
акумулаторите.

5. Избягвайте сблъсъци на машината в стълбове
и стени.
6. Не използвайте машината по наклони, които
надвишават ниво на наклон 9% или 19,5% при
придвижване.
7. Модели със задвижващо устройство: При силно
протрити подове, намалете скоростта и
увеличете натиска на пада, за да постигнете
оптимално полиране.
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ
АВТОМАТИЧНИ
ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ/ПРЕДПАЗИТЕЛИ
Машината е оборудвана с три пренастройващи се
автоматични изключватели за защита на машината
от токово претоварване. При задействане на
изключвател, проверете причината и след това
освободете автоматичния изключвател. Ако
автоматичният изключвател не се освободи или
продължи да се задейства, трябва да се обърнете
към обучен персонал.
ФИГ. 24

Индикаторът за заряд на акумулаторите на
машината е програмиран за вида на акумулатора,
доставен с вашата машина. Ако решите да
преминете към друг вид акумулатор или
акумулаторен капацитет (т.е.
мокри/оловно-киселинни, запечатани, AGM
акумулатори и т.н.), трябва да осигурите
препрограмиране на BDI, за да се предотврати
повреда на акумулатора. Вижте ЗАРЕЖДАНЕ НА

АКУМУЛАТОРИТЕ.

Автоматичните изключватели са разположени близо
до акумулаторното отделение и се идентифицират,
както е посочено по-долу
(фигура 26).
АВТОМАТИЧНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ:
1 (2,5A) Контролно табло
2 (15A) Задействащо устройство/Активно
прахоулавяне
3 (30A) Основно устройство/Задвижващо
устройство/Устройство за задвижване на пада

БРОЯЧ
Броячът отчита броя на отработените от машината
часове. Използвайте брояча за извършване на
специфични процедури по техническо обслужване и
за записване на сервизната история. Броячът е
разположен на конзолата (фигура 25).

ФИГ. 26

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато извършвате
обслужване на машината, всички ремонтни
дейности трябва да се извършват от обучен
персонал.

ФИГ. 25
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ
КОДОВЕ НА ИНДИКАТОРА ЗА РАБОТА
Когато машината или зарядното устройство на акумулатора открие грешка или предупреждение, червеният
индикатор за работа и конкретният светодиоден (LED) индикатор за заряд на акумулатора ще започне да
премигва непрекъснато. Направете справка в следните LED кодове, за да определите повредата.

Червен
индикатор
за работа
(премигва)

LED кодове за
грешки:
f= Премигва

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Активиран е бутонът за аварийно спиране.

Завъртете бутона за аварийно спиране
обратно на часовниковата стрелка, за да
възстановите и рестартирате машината.
Свържете се със сервизен център.

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
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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LED кодове за грешки на
индикатора за заряд на
акумулатора (премигват)

Проблем с окабеляването на
електромотора на пада, конектора или
контролното табло.
Загуба на напрежение на електромотора на Свържете се със сервизен център.
пада.
Токът на електромотора на пада надвишава Рестартирайте машината. Ако кодът на
апаратния лимит.
грешка продължава да е активен, свържете
се със сервизен център.
Токът на електромотора на пада е твърде
Намалете долния натиск. Ако кодът на
висок за продължителен период от време.
грешка продължава да е активен, свържете
Долният натиск на пада е твърде висок.
се със сервизен център.
Шунтиран токов товар на електромотора на Свържете се със сервизен център.
пада.
Проблем с електромотора на пада и
Свържете се със сервизен център.
контролното табло.
Проблем с окабеляването на главното
Свържете се със сервизен център.
задействащо устройство, конектора или
контролното табло.
Ток на претоварване при полиране.
Свържете се със сервизен център.
Задействан автоматичен изключвател на
главното задействащо устройство.
Възпрепятствано движение на главното
задействащо устройство.
Проблем с главното задействащо
устройство или вакуумния електромотор и
контролното табло.
Проблем с окабеляването на вакуумния
електромотор, конектора или контролното
табло.
Задействан автоматичен изключвател на
вакуумния електромотор.

Изключете машината и освободете
автоматичния изключвател. Ако
изключвателя се задейства пак, свържете
се със сервизен център.
Рестартирайте машината, за да изчистите
кода. Ако кодът на грешка продължава да е
активен, свържете се със сервизен център.
Свържете се със сервизен център.
Свържете се със сервизен център.
Изключете машината и освободете
автоматичния изключвател. Ако
изключвателя се задейства пак, свържете
се със сервизен център.
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ
КОДОВЕ НА ИНДИКАТОРА ЗА РАБОТА - Продължение
LED кодове за
грешки:
f= Премигва

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
F F f f F
F f F f f

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Токът на вакуумния електромотор
надвишава апаратния лимит.

Рестартирайте машината. Ако кодът на
грешка продължава да е активен, свържете
се със сервизен център.
Рестартирайте машината. Ако кодът на
грешка продължава да е активен, свържете
се със сервизен център.
Рестартирайте машината. Ако кодът на
грешка продължава да е активен, свържете
се със сервизен център.
Свържете се със сервизен център.

Токът на вакуумния електромотор е твърде
висок за продължителен период от време
(токова 1 грешка).
Токът на вакуумния електромотор е твърде
висок за продължителен период от време
(токова 2 грешка).
Шунтиран токов товар на вакуумния
електромотор.
Комуникационен проблем на контролното
табло на задвижващото устройство.

Свържете се със сервизен център.

Проблем с окабеляването на задвижващото
устройство, конектора или контролното
табло.
Лостът за управление е издърпан преди
включването на машината.
Късо съединение на задвижващия мотор.

Свържете се със сервизен център.

Електрическият изключвател на
задвижващото устройство е активиран.

Изключете машината и освободете
автоматичния изключвател. Ако
изключвателя се задейства пак, свържете
се със сервизен център.
Свържете се със сервизен център.

Неизправност при зареждането на
софтуера.

Освободете лоста за управление, преди да
включите машината.
Свържете се със сервизен център.

Кодове на индикатора за работа на бордовото зарядно устройство на акумулатора:
LED кодове за
грешки:
f= Премигва

f f f F F
F f f F F

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Неизправно състояние на зарядното
устройство.
Зарядното устройство не е свързано към
акумулаторния пакет.
Прегряване на зарядното устройство.

Свържете се със сервизен център.

Зарядното устройство не комуникира с
машината.

Рестартирайте зарядното устройство. Ако
кодът на грешка продължава да е активен,
свържете се със сервизен център.
Подменете акумулаторите.

F f F F F

F f f f F

F f f F f
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Таймерът на зарядното устройство е
превишил максималното време на
зареждане. Прекъсва цикълът на
зареждане.

Проверете връзките на кабела.
Оставете зарядното устройство да се
охлади или го преместете в добре
вентилирано помещение. Ако грешката
продължава, свържете се със сервизен
център.
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРИТЕ
Животът на акумулаторите е ограничен от броя на
техните зареждания. За да използвате
акумулаторите възможно най-дълго време, трябва
да ги презареждате веднага, щом като започне да
мига червената лампичка на индикатора за заряд
на акумулатора.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да удължите живота на
акумулатора, не го оставяйте разреден
продължително време.
Инструкциите за зареждане в това ръководство са
предназначени за зарядното устройство, доставено
с вашата машина. Забранено е използването на
зарядни устройства за акумулатор, които не са
доставени и одобрени от Tennant. Ако вашата
машина е оборудвана с външно зарядно устройство
за акумулатора, направете справка в ръководството
за експлоатация на зарядното устройство за
конкретните указания за експлоатация. Свържете се
с дистрибутора или Tennant за препоръки относно
зарядното устройство, ако машината не е
доставена със зарядно устройство.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Използването на
несъвместими зарядни устройства за акумулатори
може да повреди акумулаторните пакети и да
създаде риск от пожар.
Ако бордовото зарядно устройство за акумулатори
установи проблем по време на работа, машината
ще покаже съответен сервизен код. Вижте КОДОВЕ
НА ИНДИКАТОРА ЗА РАБОТА. За кодовете на
грешка на външното зарядно устройство за
акумулатори, направете справка в ръководството,
доставено заедно със зарядното устройство.

повреда на акумулатора. Вижте НАСТРОЙКИ НА
ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО.
ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРИТЕ
1. Транспортирайте машината до място с добра
вентилация.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар или
експлозия. Акумулаторите отделят водород. В
резултат може да се получи взрив или пожар.
Пазете от искри и открит пламък, когато зареждате.
2. Паркирайте машината върху равна, суха
повърхност, изключете машината и извадете
ключа.
3. Ако машината е оборудвана с
мокри/оловно-киселинни акумулатори,
проверете нивото на електролита, преди да
пристъпите към зареждане (фигура 27). Нивото
трябва малко да покрива плочите на
акумулатора, както е показано. Добавяйте
дестилирана вода, ако нивото е ниско. НЕ
ПРЕПЪЛВАЙТЕ. Електролитът ще се разшири
и може да прелее по време на зареждане.
Проверявайте нивото на електролита
ежеседмично.
Ако машината е оборудвана със система за
заливане на акумулаторите HydroLINK, не
добавяйте вода преди да пристъпите към
зареждане на акумулаторите (Система за

заливане на акумулаторите HydroLINK)

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато извършвате
обслужване на акумулаторите, носете лични
предпазни средства, ако е необходимо. Избягвайте
контакт с акумулаторна киселина.

Спецификации на зарядното устройство за
акумулатори:

S

ТИП НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО:
- За мокри (оловно-киселинни акумулатори
- За запечатани (AGM) акумулатори

S
S
S
S

ИЗХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ - 36 V

Плочи на
акумулатора

ИЗХОДЕН ТОК - 25 A
ВЕРИГА ЗА АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРИ СЪС СТАБИЛНО
ЗАРЕЖДАНЕ

ФИГ. 27

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: Зарядното устройство е
настроено да зарежда вида акумулатори, които са
доставени с машината. Ако решите да преминете
към друг вид акумулатор или капацитет (т.е.
мокри/оловно-киселинни, запечатани, AGM
акумулатори и т.н.), зарядното устройство и
индикаторът за заряд на акумулатора (BDI) трябва
да се препрограмират, за да се предотврати
Tennant B5/B7 (05-2014)
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4. При моделите, оборудвани с бордови зарядни
устройства, свалете захранващия кабел на
зарядното устройство от куките за съхранение и
включете кабела в правилно заземен стенен
контакт (фигура 28).

5. Зарядното устройство ще стартира зареждането
автоматично и ще се изключи, когато
акумулаторите са напълно заредени.
Максималният цикъл на зареждане може да
продължи 6-10 часа в зависимост вида на
акумулатора.
Бордово зарядно устройство: Когато и петте
лампички на индикатора за заряд на
акумулатора започнат да премигват, цикълът на
зареждане е приключил (фигура 30).

ФИГ. 28

При моделите, оборудвани с външни зарядни
устройства, първо включете DC кабела на
зарядното устройство в извода за зареждане на
акумулатора и след това включете АС
захранващия кабел в правилно заземен стенен
контакт
(фигура 29). Направете справка в
ръководството за експлоатация на външното
зарядно устройство за конкретните указания за
експлоатация.

ФИГ. 30

6. След зареждането на акумулаторите, изключете
захранващия кабел и навийте кабела около
куките за съхранение (фигура 31).
При модели, оборудвани с външно зарядно
устройство, винаги първо изключвайте AC
захранващия кабел, преди да откачите
зарядното устройство от машината.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Не изключвайте DC кабела на
външното зарядно устройство от контакта на
машината по време на работа на зарядното
устройство. Това може да доведе до дъгов разряд.
В случай, че се налага да прекъснете процеса на
зареждане, изключете първо променливотоковия
захранващ кабел.
ФИГ. 31

ФИГ. 29
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НАСТРОЙКИ НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
Зарядното устройство е настроено да зарежда вида
акумулатори, които са доставени с машината. Ако
решите да преминете към друг вид акумулатор или
капацитет, зарядното устройство и индикаторът за
заряд на акумулатора (BDI) трябва да се
препрограмират, за да се предотврати повреда на
акумулатора.
За да препрограмирате машината, свържете се със
сервизен център или поръчайте софтуерен
инсталационен комплект (кат. № 9012788).
При модели, оборудвани с бордово зарядно
устройство, като алтернатива на
препрограмирането на машината, настройките на
бордовото зарядно устройство могат да се
променят ръчно. След като настройките на
бордовото зарядно устройство бъдат правилно
променени, както е описано в следващите
инструкции, софтуерът на машината автоматично
ще препрограмира BDI за новия вид акумулатор.
При модели, оборудвани с външно зарядно
устройство е необходим Комплект за
препрограмиране, за да се смени настройката на
BDI. След препрограмирането на BDI, направете
справка в ръководството за експлоатация на
външното зарядно устройство за смяната на
настройките на профила на зареждане.

ФИГ. 33

4. Като използвате малка стандартна отвертка,
завъртете шайбата до съответния вид
акумулатор в съответствие със следната
таблица (фигура 34).

ЗАБЕЛЕЖКА: Позицията “0” се използва само
когато машината е програмирана фабрично или
когато е използван софтуерен инсталационен
комплект. След като настройката бъде променена
от “0”, тя не трябва да се променя отново на “0”,
освен ако машината не бъде препрограмирана със
софтуерният инсталационен комплект, тъй като в
противен случай може да се стигне до повреда на
акумулатора.

За да промените настройките на бордово зарядно
устройство за акумулатори:
1. Развийте захранващия кабел от куките за
кабела.
2. Като използвате отвертка T25 звезда, свалете
двата винта, разположени на дъното на
конзолата, за да достигнете до зарядното
устройство на акумулатора (фигура 32).

ФИГ. 32

3. Внимателно отлепете етикета на дисплея на
зарядното устройство за достъп до настройките
на шайбата (фигура 33).
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ФИГ. 34
Позиция на
шайбата

Настройки на описанието на
акумулатора

0

Фабрична настройка и настройка със
софтуерен комплект

1

Мокър, Trojan 180-250 AH

2

Мокър, Trojan 260-360 AH

3

Мокър, Enersys 200-350 AH

4

AGM, Discover 200-300 AH

5

AGM, Fullriver 200-350 AH

6

Гел, Sonnenschein 150-250 AH

5. Поставете отново етикета на дисплея.
6. Върнете конзолата.
7. За да настроите BDI за новия вид акумулатор,
включете кабела на бордовото зарядно
устройство в електрически контакт.
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СХЕМА НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

7

1

11

10

6
9
8

5
3

2

4

Интервал/
часове

Отг.
лице

Код

Описание

Процедура

Ежедневно

O

1

Акумулатори

Заредете

O

2

Пад за полиране

Проверете, обърнете или сменете

O

3

Торбичка за прах

Проверете, сменете

O

4

Вакуумен маркуч

Проверете, почистете

O

5

Прахоограничителна престилка на
полиращата глава

Проверете за наличие на сухи парчета от
подовото покритие

Седмично

O

1

Ниво на електролита на акумулатора

Проверете, добавете дестилирана вода,
ако нивото е ниско

50 часа

O

5

Прахоограничителна престилка на
полиращата глава

Проверете за износване и повреда

O

6

Полираща глава

Почистете с маркуч с въздух под налягане

O

7

По машината

Почистете с влажна кърпа

100 часа

O

1

Система за заливане на акумулаторите
HydroLINK (опция)

Проверете маркучите и връзките за
повреди и износване

200 часа

O

1

Акумулатори, клеми и кабели

Проверете и почистете

O

8

Вакуумен HEPA филтър
(модел с активно прахосъбиране)

Проверете, почистете, сменете

750 часа

T

9

Задвижващ електромотор (модел със
задвижващо устройство)

Сменете графитните четки

1 000 часа

T

10

Втулки за повдигане на главата, 4 точки

Проверете, сменете втулките

T

11

Електромотор на пада

Сменете графитните четки

O = Оператор T = Обучен персонал
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ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА
МАШИНАТА

3. Проверете вакуумния маркуч за задръстване.
Почистете маркуча, ако е необходимо
(фигура 37).

За да поддържате машината в добро работно
състояние, моля следвайте процедурите за
техническо обслужване на машината.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, изключете машината, извадете ключа
и задействайте паркинг спирачката, ако е
оборудвана с такава.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато извършвате
обслужване на машината, носете лични предпазни
средства, ако е необходимо. Всички ремонтни
дейности трябва да се извършват от обучен
персонал

ФИГ. 37

4. Заредете акумулаторите (фигура 38). Вижте

ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРИТЕ.

СЛЕД ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА
1. Обърнете пада за полиране или го сменете с
нов пад (фигура 35).

БОРДОВО ЗАРЯДНО

ФИГ. 35

2. Проверете нивото на запълване на торбичката
за прах. Сменете торбичката, когато се напълни
до половината (фигура 36).

ВЪНШНО ЗАРЯДНО
Й
ФИГ. 38

СЛЕД ЕЖЕСЕДМИЧНА УПОТРЕБА
Проверете нивото на електролита във всички
акумулатори (фигура 39). Вижте ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ НА АКУМУЛАТОРА.

ФИГ. 39

ФИГ. 36
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СЛЕД ВСЕКИ 50 ЧАСА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Проверете прахоограничителната престилка за
износване и повреда (фигура 40). Сменете, ако
е износена или повредена.

СЛЕД ВСЕКИ 100 ЧАСА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Ако машината е оборудвана с опционална система
за заливане на акумулаторите HydroLINK,
проверете маркучите за вода и връзките за повреда
и износване (фигура 43). Подменяйте системата
при повреда.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато извършвате
обслужване на акумулаторите, носете лични
предпазни средства, ако е необходимо. Избягвайте
контакт с акумулаторна киселина.

ФИГ. 40

2. Почистете полиращата глава и електромотора
на пада от натрупване на прах, като използвате
маркуч с въздух под налягане (фигура 41).
Максимално налягане на въздуха 100 psi/690
kPa.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато извършвате
обслужване на машината, носете лични предпазни
средства, ако е необходимо

ФИГ. 43

СЛЕД ВСЕКИ 200 ЧАСА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Почистете акумулаторите и проверете за
разхлабени връзки на акумулаторния кабел
(вижте ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА
АКУМУЛАТОРА).
2. Сменете HEPA филтъра, ако моделът е
оборудван с опция за активно прахосъбиране
(фигура 44).

ФИГ. 41

3. Почиствайте външната повърхност на
машината с универсален почистващ препарат и
влажна кърпа (фигура 42).
ФИГ. 44

ФИГ. 42
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СЛЕД ВСЕКИ 1000 ЧАСА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Проверете за износване четирите втулки на скобата
за повдигане на главата (фигура 45). Ако усетите
прескачане на главата или вибрация, втулките
трябва да се сменят.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато извършвате
обслужване на машината, пазете всички метални
предмети настрани от акумулаторите.
ЗАПЕЧАТАНИ AGM АКУМУЛАТОРИ
Запечатаните AGM акумулатори не се нуждаят от
техническо обслужване и не изискват друго
внимание, освен рутинното зареждане, както е
описано в това ръководство.
МОКРИ/ОЛОВНО-КИСЕЛИННИ АКУМУЛАТОРИ
Мокрите/оловно-киселинни акумулатори изискват
рутинно техническо обслужване, както е описано
по-долу.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вашата машина е оборудвана с
опция на система за заливане на акумулаторите
HydroLINK, вижте СИСТЕМА ЗА ЗАЛИВАНЕ НА
АКУМУЛАТОР НYDROLINK.

ФИГ. 45

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА
ЕЛЕКТРОМОТОРА
Сменете графитните четки на електромотора
според указанията. Свържете се с обучен персонал
за смяна на графитните четки.
Смяна на графитна четка

Проверявайте нивото на електролита в акумулатора
ежеседмично. Нивото на електролита трябва да е
малко над плочите на акумулатора, както е
показано (фигура 46). Добавяйте дестилирана вода,
ако нивото е ниско. НЕ ПРЕПЪЛВАЙТЕ.
Електролитът ще се разшири и може да прелее по
време на зареждане.

Часове

Задвижващ електромотор (модел със
задвижващо устройство)

750

Електромотор на пада

1000

ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА
АКУМУЛАТОРА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да обслужите
машината, спрете на хоризонтална повърхност,
изключете машината, извадете ключа и
задействайте паркинг спирачката, ако е оборудвана
с такава.
Животът на акумулаторите е ограничен от броя на
техните зареждания. За да използвате
акумулаторите възможно най-дълго време, трябва
да ги презареждате само когато започне да мига
индикаторът за заряд на акумулатора. Важно е
също да се поддържат подходящи нива на
електролита на акумулатора.
Вашата машина е оборудвана с
мокри/оловно-киселинни или запечатани AGM
акумулатори, доставени от Tennant.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато извършвате
обслужване на машината, носете лични предпазни
средства, ако е необходимо. Избягвайте контакт с
акумулаторна киселина.
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Преди зареждане

Нивото трябва да е малко
над плочите на
акумулатора

След зареждане

Нивото трябва да е
малко под тръбите за
наблюдение.
ФИГ. 46

След всеки 200 часа употреба, проверете за
разхлабени връзки на акумулатора и почистете
повърхността на акумулаторите, включително
клемите и кабелните клеми, за да предотвратите
корозиране на батериите. Използвайте четка за
търкане със силен разтвор от сода за хляб и вода
(фигура 47). Не махайте капачките на акумулатора
при почистване на акумулаторите.
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2. След зареждане на акумулаторите, проверете
индикаторите за нивото на електролита,
разположени на капаците на акумулаторите
(фигура 48). Ако индикаторът за ниво е бял,
добавете вода, както е описано в следващите
инструкции. Ако индикаторите за ниво са черни,
нивото на електролита е правилно и не се
налага доливане на вода.

ФИГ. 47

HYDROLINK СИСТЕМА ЗА ЗАЛИВАНЕ НА
АКУМУЛАТОРИТЕ (ОПЦИЯ)
Следващите инструкции се отнасят за модели,
оборудвани с опция на система за заливане на
акумулаторите HydroLINK.

ФИГ. 48

3. Намерете куплунга на маркуча за пълнене на
акумулатора вътре в акумулаторното
отделение. Свалете прахоулавящата капачка и
свържете маркуча на ръчната помпа (фигура
49).

Опционалната система за заливане на
акумулаторите HydroLINK предоставя безопасен и
лесен начин за поддържане на правилните нива на
електролит на акумулаторите.
Тази система за заливане на акумулаторите се
предлага и като резервен комплект (кат. №
9010301). Проектирана е специално за Trojan
мокри/оловно-киселинни акумулатори.

ФИГ. 49

4. Потопете другия край на маркуча на ръчната
помпа в бутилка дестилирана вода (фигура 50).

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато извършвате
обслужване на машината, носете лични предпазни
средства, ако е необходимо. Избягвайте контакт с
акумулаторна киселина.
Преди да пристъпите към използване на системата
за заливане на акумулаторите, проверете
маркучите и връзките за повреда или износване.
1. Заредете напълно акумулаторите, преди
използване на системата за заливане на
акумулаторите. Не добавяйте вода преди
зареждане на акумулаторите, нивото на
електролита ще се разшири и може да изтече
по време на зареждане.
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Дестилиран
а вода

ФИГ. 50

5. Стиснете балона на ръчната помпа, докато
стегне (фигура 51). Когато се напълни,
индикаторите за ниво ще станат черни.
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ТОВАРЕНЕ/РАЗТОВАРВАНЕ НА
МАШИНАТА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ
Когато транспортирате машината с ремарке или
камион, внимателно спазвайте описаната по-долу
процедура за товарене и закрепяне:
1. Повдигнете полиращата глава в транспортна
позиция, за да предотвратите евентуална
повреда на главата, когато товарите машината
по рампа в камион или ремарке (фигура 53).
ФИГ. 51

6. След добавяне на вода, поставете
прахоулавящата капачка на маркуча за пълнене
на акумулатора и поставете маркуча на ръчната
помпа вътре в акумулаторното отделение на
машината за по-нататъшна употреба.

ПОВДИГАНЕ НА МАШИНАТА С КРИК
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите машината
или да пристъпите към обслужването й, спрете на
хоризонтално място, изключете машината и
отстранете ключа.
За повдигане на машината с крик, използвайте
обозначените за това места (фигура 52).
Използвайте крик, способен да поддържа теглото
на машината. Позиционирайте машината на равна
повърхност и блокирайте колелата преди да
повдигнете машината с крик.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато обслужвате машината и
трябва да я повдигнете с крик, използвайте само
предназначените за целта места. Използвайте
лебедки или крикове, които издържат тежестта на
машината. Укрепете машината в горно положение с
подемни опори.

ФИГ. 52

ФИГ. 53

2. Използвайте рампа, която издържа теглото на
машината и оператора и внимателно
натоварете машината. Не използвайте
машината на рампа с наклон, надвишаващ
19,5% ниво на наклон (фигура 54). Трябва да се
използва лебедка, ако наклонът на рампата
надвишава 19,5% ниво на наклон.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: При товарене/разтоварване на
машината върху/от камион или ремарке,
използвайте рампа, която ще издържа теглото на
машината и оператора.
Не използвайте машината на рампа с наклон,
надвишаващ 19,5% ниво на наклон. Използвайте
скоби за връзване, за да закрепите машината за
камион или ремарке.

19,5% максимално ниво на
наклон на рампата
ФИГ. 54
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3. След натоварване позиционирайте предната
част на машината към предната част на
ремаркето или камиона. Свалете полиращата
глава към пода и изключете ключа (фигура 55).
4. Поставете блокировка зад всяко колело (фигура
55).
5. Като използвате ремъци за пристягане,
закрепете стабилно предната и задната част на
машината с помощта на четирите привързващи
скоби, разположени на рамката на машината
(фигура 55). Може да се наложи да инсталирате
скоби за пристягане към пода на ремаркето или
камиона. Не използвайте педала за повдигане
на полиращата глава за пристягане.

СЪХРАНЯВАНЕ НА МАШИНАТА
Когато прибирате машината на склад за
продължителен период от време, трябва да
спазвате следните указания.
1. Зареждайте акумулаторите преди консервиране
на машината, за да удължите срока им на
експлоатация. Зареждайте акумулаторите на
всеки 3 месеца.
2. Повдигнете полиращата глава от пода.
3. Паркирайте машината на хладно и сухо място.
4. Изключете машината и извадете ключа.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да се избегне потенциална
повреда на машината, съхранявайте я в среда без
гризачи и насекоми.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да ограничите
опасността от пожар, взрив, електрически удар или
травми, не оставяйте машината на дъжд,
съхранявайте на закрито.
5. При ограничено пространство за съхранение,
повдигнете главата, както е показано (фигура
56).
ФИГ. 55

6. Когато разтоварвате машината, внимателно
отдръпнете машината от рампата. Не
разтоварвайте машината, като се движите в
посока напред.

ФИГ. 56
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ ПО МАШИНАТА
ПРОБЛЕМ

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Символът на индикатора за
работа премигва.

Установена е повреда на машината
или бордовото зарядно устройство
за акумулатор

Вижте КОДОВЕ НА ИНДИКАТОРА
ЗА РАБОТА в ръководството

Няма мощност

Активиран е бутонът за аварийно
спиране

Завъртете бутона, за да го
освободите

Акумулаторите са изтощени

Презаредете акумулаторите

Разхлабен или повреден
акумулаторен кабел

Проверете кабелните връзки на
акумулатора

Включен автоматичен изключвател

Освободете автоматичния
изключвател

Неизправен превключвател с ключ

Свържете се със сервизен център

Установена е повреда на
задвижващото устройство.

Вижте КОДОВЕ НА ИНДИКАТОРА
ЗА РАБОТА в ръководството

Включен автоматичен изключвател

Освободете автоматичния
изключвател

Повреда в задвижващия
електромотор или окабеляването

Свържете се със сервизен център

Износени графитни четки в
електромотора

Свържете се със сервизен център

Активиран прекъсвач за ниско
напрежение

Презаредете акумулаторите

Установена е повреда на
електромотора на пада.

Вижте КОДОВЕ НА ИНДИКАТОРА
ЗА РАБОТА в ръководството

Повреда в електромотора на пада
или окабеляването

Свържете се със сервизен център

Износени графитни четки в
електромотора

Свържете се със сервизен център

Установена е повреда на вакуумния
електромотор.

Вижте КОДОВЕ НА ИНДИКАТОРА
ЗА РАБОТА в ръководството

Повреда във вакуумния
електромотор или в окабеляването

Свържете се със сервизен център

Задействане на автоматичен
изключвател при вакуумното
почистване

Освободете бутона на
автоматичния изключвател

Моделът без задвижващо
устройство не се подпомага от
четката

Ъгълът на полиращата глава не е
правилно регулиран

Свържете се със сервизен център

Зарядното устройство за
акумулатор не работи

Акумулаторите са напълно
изтощени

Сменете акумулаторите

Установена е повреда на зарядното
устройство за акумулатор

Вижте КОДОВЕ НА ИНДИКАТОРА
ЗА РАБОТА в ръководството

Неизправно зарядно устройство

Сменете зарядното устройство

Износен пад

Обърнете или сменете пада

Неправилен натиск на пада

Регулирайте натиска на пада

Машината не се движи
(модел със задвижващо
устройство)

Електромоторът на пада не
работи

Вакуумният електромотор не
работи
(модел с активно
прахосъбиране)

Лоши характеристики на
полиране
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ ПО МАШИНАТА - Продължение
ПРОБЛЕМ

ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Лоши характеристики на
полиране

Неправилен натиск на пада

Вижте Настройка на натиска на
пада

Намалена продължителност на
работа

Нисък заряд на акумулаторите

Заредете акумулаторите

Акумулаторите се нуждаят от
техническо обслужване

Вижте ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ НА АКУМУЛАТОРА.

Дефектен акумулатор или
акумулатор с изтекъл
експлоатационен срок

Сменете акумулаторите

Неправилно програмиран индикатор Вижте ЗАРЕЖДАНЕ НА
за заряд на акумулатора (BDI)
АКУМУЛАТОРИТЕ
Натискът на пада е твърде висок

Намалете натиска на пада
Вижте Настройка на натиска на
пада

Неизправно зарядно устройство
Вибрациите машина

30

Сменете зарядното устройство за
акумулатор

Падът не е правилно центриран

Отстранете и монтирайте отново
пада.

Неподходящ пад за приложението

Сменете с подходящ пад.

Неравномерно износен пад

Сменете пада

Замърсен пад.

Сменете пада

Втулки за повдигане на главата

Проверете, сменете втулките
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СПЕЦИФИКАЦИИ

B5 ОСНОВНИ РАЗМЕРИ НА МАШИНАТА/ КАПАЦИТЕТ/ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛ

B5 510 мм) Модел без
задвижващо устройство

B5 (510 мм) Модел със
задвижващо устройство

Дължина

1 499 мм

1 499 мм

Ширина

622 мм

622 мм

Височина

1 092 мм

1 092 мм

Тегло

87,5 кг

90 кг

Тегло с акумулатори

230 кг

259 кг

Ширина на почистваната пътека

510 мм

510 мм

Производителност (макс.)

1 500

м2/ч.

1 900 м2/ч.

Производителност (на практика)

1 200 м2/ч.

1 670 м2/ч.

Скорости на полиране (променливи)

Pad Assist

Мин.: 30 м.мин.
Макс: 60 м/мин.

Скорост на придвижване (макс.)

Без приложение

Напред: 73 м.мин.
Назад: 44 м/мин.

Радиус на завиване (мин.)

1 524 мм

1 524 мм

Ниво на наклон (макс.)

Полиране: 9%, Придвижване:19,5%

Полиране: 9%, Придвижване:19,5%

Задвижващ електромотор

Без приложение

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

Електромотор на пада

36 V, 75 A, 2,8 hp макс/2,1 kW

36 V, 75 A, 2,8 hp макс/2,1 kW

Натиск на пада

Променлив

Променлив

Скорост на пада

2 100 rpm

2 100 rpm

Вакуумен електромотор (активно
прахосъбиране)

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

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

HEPA филтриране (активно
прахосъбиране)

99,97% при 0,3 микрона

99,97% при 0,3 микрона

Филтриране (пасивно прахосъбиране))

95% при 0,3 микрона

95% при 0,3 микрона

Вместимост на торбичката за прах

1,4 л

1,4 л

Напрежение на машината

36 VDC

36 VDC

Капацитет на акумулатора

3-12V, 185 Ah мокър/оловнокиселинен (стандартен)
3-12V, 225 Ah мокър/оловнокиселинен (опц.)
3-12V, 234 Ah AGM (опц.)

3-12V, 225 Ah мокър/оловнокиселинен (стандартен)
3-12V, 234 Ah AGM (опц.)

Обща енергийна консумация

60 A/1,9 kw номинал

60 A/1,9 kw номинал

Зарядно устройство за акумулатор

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

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

Степен на защита

IPX3

IPX3

Ниво на звуково налягане LpA *
(активно прахосъбиране)

64 dB(A)

64 dB(A)

Ниво на звуково налягане LpA *
(пасивно прахосъбиране))

65 dB(A)

65 dB(A)

Звукова несигурност KpA**

1,1 dB(A)

1,1 dB(A)

Ниво на звукова мощност LwA +
несигурност KwA**

79,7 dB(A)

79,7 dB(A)

Вибрации на машината на ниво ръкарамо ***

<2,5 м/сек.2

<2,5 м/сек.2

Работна температура на околната среда

Мин.: 0C , Макс.: 43C

Мин.: 0C , Макс.: 43C

Стойности съгласно * EEN ISO 11201, **EN ISO 3741, ***EN 60335-2-72
Спецификациите могат да бъдат променяни без предварително известие.
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СПЕЦИФИКАЦИИ

B7 ОСНОВНИ РАЗМЕРИ НА МАШИНАТА/ КАПАЦИТЕТ/ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛ

B7 (610 мм) Модел със
задвижващо устройство

B7 (690 мм) Модел със
задвижващо устройство

Дължина

1 562 мм

1 602 мм

Ширина

30 инча/762 мм

800 мм

Височина

43 инча/1 092 мм

1 092 мм

Тегло

246 lb/111,5 кг

115 кг

Тегло с акумулатори

279 кг

362 кг

Ширина на почистваната пътека

24 инча/610 мм

690 мм

Производителност (макс.)

2 200

м2/ч.

2 500 м2/ч.

Производителност (на практика)

2 000 м2/ч.

2 300 м2/ч.

Скорости на полиране (променливи)

Мин.: 30 м.мин.
Макс: 60 м/мин.

Мин.: 30 м.мин.
Макс: 60 м/мин.

Скорост на придвижване (макс.)

Напред: 73 м.мин.
Назад: 44 м/мин.

Напред: 73 м.мин.
Назад: 44 м/мин.

Радиус на завиване (мин.)

1 588 мм

1 626 мм

Ниво на наклон (макс.)

Полиране: 9%, Придвижване:19,5%

Полиране: 9%, Придвижване:19,5%

Задвижващ електромотор

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

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

Електромотор на пада

37 V, 90 A, 3,6 hp макс/2,6 kW

37 V, 90 A, 3,6 hp макс/2,6 kW

Натиск на пада

Променлив

Променлив

Скорост на пада

1 875 rpm

1 875 rpm

Вакуумен електромотор (активно
прахосъбиране)

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

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

HEPA филтриране (активно
прахосъбиране)

99,97% при 0,3 микрона

99,97% при 0,3 микрона

Филтриране (пасивно прахосъбиране)

95% при 0,3 микрона

95% при 0,3 микрона

Вместимост на торбичката за прах

1,4 л

1,4 л

Напрежение на машината

36 VDC

36 VDC

Капацитет на акумулатора

6-6V, 240 Ah мокър/оловно-киселинен
(стандартен)
6-6V, 312 Ah AGM (опц.)
6-6V, 360 Ah мокър/оловно-киселинен
(опц.)

6-6V, 330 Ah мокър/оловно-киселинен
(стандартен)
6-6V, 312 Ah AGM (опц.)
6-6V, 360 Ah мокър/оловно-киселинен
(опц.)

Обща енергийна консумация

75 A/2,4 kw номинал

75 A/2,4 kw номинал

Зарядно устройство за акумулатор

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

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

Степен на защита

IPX3

IPX3

Ниво на звуково налягане LpA *
(активно прахосъбиране)

63 dB(A)

63 dB(A)

Ниво на звуково налягане LpA *
(пасивно прахосъбиране))

65 dB(A)

65 dB(A)

Звукова несигурност KpA**

1,1 dB(A)

1,1 dB(A)

Ниво на звукова мощност LwA +
несигурност KwA**

79.7 dB(A)

79.7 dB(A)

Вибрации на машината на ниво ръкарамо ***

<2,5 м/сек.2

<2,5 м/сек.2

Работна температура на околната среда

Мин.: 0C , Макс.: 43C

Мин.: 0C , Макс.: 43C

Стойности съгласно * EEN ISO 11201, **EN ISO 3741, ***EN 60335-2-72
Спецификациите могат да бъдат променяни без предварително известие.
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B5 РАЗМЕРИ НА МАШИНАТА

622 мм

1 092 мм

1 499 мм
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B7 РАЗМЕРИ НА МАШИНАТА

762 мм

(модел 610 мм)
800 мм

(модел 690 мм)

1 092 мм

1 562 мм

(модел 610 мм)
1 602 мм

(модел 690 мм)
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