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WSTĘP

Ten podręcznik jest dostarczany z każdą maszyną TENNANT model 5680. Podręcznik zawiera niezbędne
instrukcje dotyczące obsługi oraz konserwacji tej maszyny.

Przed rozpoczęciem obsługi i konserwacji urządzenia
należy dokładnie przeczytać niniejszą Instrukcję obsługi.

Zapewniamy doskonałe i bezusterkowe działanie maszyny. Najlepsze rezultaty, przy najniższych kosztach
eksploatacyjnych, można jednak uzyskać, jeśli są spełnione następujące warunki:

S Staranna eksploatacja maszyny.

S Regularna konserwacja maszyny – zgodnie z podanym harmonogramem konserwacji.

S Eksploatacja maszyny wyłącznie przy użyciu części dostarczonych przez firmę TENNANT lub
części przez nią zalecanych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Prosimy o usuwanie materiałów opakowań i zużytych elementów maszyny, np.
akumulatorów i płynów, w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z lokalnymi
przepisami o usuwaniu odpadów. Zawsze należy pamiętać o recyklingu.

Nr modelu —

Nr seryjny —

Data instalacji —

Prosimy uzupełnić poniższe informacje podczas
instalacji do późniejszego wykorzystania.

DANE MASZYNY

PRZEZNACZENIE

Zamiatarka 5680 przeznaczona jest do czyszczenia twardych powierzchni (beton, asfalt, kamień,
powierzchnie syntetyczne itp.) wewnątrz pomieszczeń. Typowe zastosowania to hotele, szkoły, szpitale,
fabryki, sklepy, biura i powierzchnie pod wynajem. Maszyny nie należy używać na powierzchniach
wyłożonych wykładziną dywanową. Zgodnie z przeznaczeniem maszyny należy używać wyłącznie
zalecanych szczotek oraz atestowanych środków czyszczących. Z maszyny należy korzystać wyłącznie w
sposób opisany w niniejszym podręczniku operatora.

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

europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Specyfikacje i części mogą się zmienić bez powiadomienia.

Oryginalne instrukcje, copyright E2008-2016 Tennant Company, wydrukowano w Holandii Wszystkie prawa zastrzeżone.
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WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA — NALEŻY ZACHOWAĆ
NINIEJSZĄ INSTRUKCJ„

W niniejszym podręczniku następujące symbole
są używane zgodnie z ich opisem:

OSTRZEŻENIE: Ostrzeżenie o zagrożeniu
lub niebezpiecznych praktykach, które
mogą spowodować obrażenia na ciele lub
śmierć.

BEZPIECZEŃSTWO: Działania, które
należy wykonać, aby w sposób bezpieczny
użytkować urządzenie.

Poniższe informacje dotyczą potencjalnych
zagrożeń dla operatora. Należy zapoznać się z
sytuacjami, w których mogą zaistnieć te warunki.
Należy zlokalizować położenie wszystkich
urządzeń zabezpieczających w maszynie.
Natychmiast zgłaszać wszelkie uszkodzenia
maszyny lub jej nieprawidłowe działanie.

OSTRZEŻENIE: Akumulator wydziela
wodór. Może to spowodować wybuch lub
pożar. W pobliżu akumulatora należy
unikać iskier i źródeł otwartego ognia.
Ładowanie należy przeprowadzać przy
otwartych pokrywach.

OSTRZEŻENIE: Materiały łatwopalne
mogą spowodować eksplozję lub pożar. W
zbiorniku (zbiornikach) maszyny nie wolno
używać materiałów łatwopalnych.

OSTRZEŻENIE: Materiały łatwopalne lub
metale reaktywne mogą spowodować
eksplozję lub pożar. Nie przekłuwać.

Ta maszyna może być wyposażona w
technologię automatycznej komunikacji
poprzez sieć telefonii komórkowej. Jeżeli
maszyna będzie używana w miejscach, w
których korzystanie z telefonów komórkowych
jest zabronione ze względu na obawy
dotyczące zakłóceń działania urządzenia,
prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy
Tennant w sprawie informacji na temat
możliwości wyłączenia funkcji komunikacji
komórkowej.

BEZPIECZEŃSTWO:

1. Nie wolno obsługiwać maszyny:
- Bez przeszkolenia i posiadania
specjalnych uprawnień.

- Bez uprzedniego przeczytania i
zrozumienia niniejszego podręcznika.

- Pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
- W trakcie korzystania z telefonu
komórkowego lub innego rodzaju
urządzeń elektronicznych.

- W stanie fizycznym lub umysłowym
uniemożliwiającym postępowanie zgodnie
z instrukcjami obsługi.

- Jeśli nie znajduje się ona we właściwym
stanie.

- W miejscach, w których występują
łatwopalne opary/ciecze lub pyły.

- W miejscach, które są zbyt słabo
oświetlone, aby wyraźnie widzieć
elementy sterowania lub bezpiecznie
obsługiwać maszynę bez włączonych
świateł roboczych.

- W miejscach, w których istnieje
niebezpieczeństwo spadania
przedmiotów.

2. Przed uruchomieniem maszyny należy
wykonać następujące czynności:
- Sprawdzić szczelność maszyny.
- Sprawdzić, czy wszystkie urządzenia
zabezpieczające są na właściwych
miejscach i działają prawidłowo.

3. Podczas eksploatacji maszyny należy
stosować się do następujących zaleceń:
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie
zgodnie z jego przeznaczeniem, w
sposób opisany w niniejszym
podręczniku.

- Powierzchnie nachylone i śliskie szorować
powoli.

- Nosić obuwie przeciwpoślizgowe.
- Zmniejszać prędkość ruchu przy
zawracaniu.

- Zachowywać ostrożność podczas cofania.
- W pobliże maszyny nie dopuszczać dzieci
i osób postronnych.

- Nie przewozić pasażerów na maszynie.
- Maszyny nie można używać jako zabawki.
- Zawsze stosować się do zasad
bezpieczeństwa i ruchu.

- Natychmiast zgłaszać przypadki awarii lub
niepoprawnej pracy maszyny.

- Przestrzegać instrukcji mieszania,
przenoszenia i utylizacji, zamieszczonych
na pojemnikach z substancjami
chemicznymi.

- Przestrzegać zasad bezpieczeństwa
dotyczących mokrych podłóg.
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4. Przed pozostawieniem maszyny na pewien
czas lub przed jej serwisowaniem należy
wykonać następujące czynności:
- Zatrzymać maszynę na równej
powierzchni.

- Zaciągnąć hamulec postojowy (jeśli
maszyna jest w niego wyposażona).

- Wyłączyć maszynę i wyjąć kluczyk.

5. Podczas serwisowania maszyny należy
przestrzegać następujących zaleceń:
- Wszystkie prace wykonywać przy
odpowiednim oświetleniu i dobrej
widoczności.

- Pomieszczenie powinno być dobrze
wentylowane.

- Nie dotykać ruchomych części maszyny.
Nie nosić luźnej odzieży ani biżuterii,
związać długie włosy.

- Przed podniesieniem maszyny należy
zablokować koła.

- Maszynę należy podnosić, chwytając ją
tylko w wyznaczonych miejscach.
Podeprzeć maszynę za pomocą
podnośnika.

- Należy użyć podnośnika lub wyciągu,
który utrzyma ciężar maszyny.

- Nie wolno polewać lub spłukiwać
maszyny, gdyż mogłoby to uszkodzić jej
instalację elektryczną.

- Przed rozpoczęciem pracy należy
odłączyć przewody od akumulatorów.

- Stosowanie niewłaściwej ładowarki grozi
uszkodzeniem akumulatorów i stwarza
niebezpieczeństwo pożaru.

- Sprawdzić, czy przewód zasilający nie
jest uszkodzony.

- W przypadku podłączenia ładowarki nie
wolno odłączać przewodu stałoprądowego
od gniazda maszyny. Mogłoby to
doprowadzić do wyładowania łukowego.
Jeśli konieczne jest przerwanie
ładowania, należy najpierw odłączyć
przewód od gniazda prądu przemiennego.

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu z
kwasem akumulatorowym.

- Do podnoszenia akumulatorów stosować
podnośnik lub inne odpowiednie
narzędzia.

- Akumulatory muszą być instalowane
przez wykwalifikowany personel.

- Wszelkie naprawy muszą być
wykonywane przez wykwalifikowanego
mechanika serwisowego.

- Nie wolno wykonywać żadnych
modyfikacji maszyny.

- Należy używać części zamiennych
dostarczanych przez firmę Tennant lub
przez nią zalecanych.

- Używać środków ochrony osobistej
zgodnie z potrzebami oraz gdy podano
takie zalecenie w niniejszym podręczniku.

Dla bezpieczeństwa: stosować ochronę
słuchu.

Dla bezpieczeństwa: stosować rękawice
ochronne.

Dla bezpieczeństwa: stosować ochronę
oczu.

Dla bezpieczeństwa: stosować maskę
przeciwpyłową.

6. Podczas załadunku/rozładunku maszyny z
samochodu lub przyczepy należy
przestrzegać następujących zaleceń:
- Przed załadowaniem maszyny opróżnić
zbiorniki.

- Opuścić głowicę szorującą i belkę ssącą
przed przywiązaniem maszyny.

- Wyłączyć maszynę i wyjąć kluczyk.
- Użyć rampy, samochodu lub przyczepy,
które utrzymają ciężar maszyny wraz z
operatorem.

- Użyć wyciągu. Podczas
załadunku/rozładunku z samochodu lub
przyczepy nie wpychać/spychać
maszyny, chyba że wysokość platformy
załadowczej nie przekracza 380 mm (15
cali), licząc od podłoża.

- Po załadunku zaciągnąć hamulec
postojowy maszyny (jeżeli maszyna jest w
niego wyposażona).

- Zablokować koła maszyny.
- Przywiązać maszynę do samochodu lub
przyczepy.



ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

55680 331173 (12-2013)

Na maszynie umieszczono odpowiednie etykiety bezpieczeństwa we wskazanych miejscach. Jeżeli te
lub jakiekolwiek inne etykiety zostaną uszkodzone lub staną się nieczytelne, należy wymienić je na
nowe.

Etykieta umieszczona na spodniej

stronie zbiornika roztworu.

Etykieta umieszczona na

konsoli operatora.

Umieszczona na konsoli

operatora.

Etykieta umieszczona na

wewnętrznej stronie pokrywy

zbiornika roztworu.

ETYKIETA OSTRZEGAWCZA —
Materiały łatwopalne lub metale
reaktywne mogą spowodować
eksplozję lub pożar. Nie zbierać.

DOTYCZY ETYKIETY
BEZPIECZEŃSTWA — Przed
uruchomieniem maszyny należy
zapoznać się z podręcznikiem.

ETYKIETA OSTRZEGAWCZA —
Akumulatory wydzielają wodór. Może
to spowodować wybuch lub pożar. W
pobliżu akumulatora należy unikać
iskier i źródeł otwartego ognia.
Ładowanie należy przeprowadzać
przy otwartych pokrywach.

ETYKIETA OSTRZEGAWCZA —
Materiały łatwopalne mogą
spowodować wybuch lub pożar.
Nie używać materiałów
łatwopalnych w zbiorniku.
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ZASADA DZIAŁANIA
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A. Zbiornik roztworu

B. Otwór do napełniania zbiornika roztworu

C. Zbiornik brudnej wody

D. Uchwyty sterownicze
E. Belka ssąca

F. DŸwignia belki ssącej
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SYMBOLE NA PANELU STEROWANIA

Te symbole identyfikują elementy sterowania i
wskaźniki na maszynie:

Kluczyk Wyłącznik obwodu nr 1 -
siłownik głowicy szorującej

Zmienny przepływ Wyłącznik obwodu nr 2 -
silnik wentylatora odsysania

Przepływ roztworu Wyłącznik obwodu nr 3 -
napęd maszyny

Opuszczanie i włączanie Wyłącznik obwodu nr 4 -
szczotek szorujących silnik lewej szczotki

Podnoszenie i wyłączanie Wyłącznik obwodu nr 5 -
szczotek szorujących silnik prawej szczotki

Duży nacisk szczotki Wyłącznik obwodu nr 6 -
system FaST

Wyłącznik obwodu nr 6 -
system ec-H2O
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ELEMENTY KONTROLNE I STERUJĄCE
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F. Licznik godzin

G. Przełącznik systemu FaST (opcja)
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J. DŸwignia przepływu roztworu
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L. DŸwignia belki ssącej
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N. Wąż spustowy zbiornika roztworu
O. Przycisk wyłączenia awaryjnego
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UCHWYTY STEROWNICZE

Uchwyty sterownicze służą do kontrolowania
szybkości i kierunku ruchu maszyny.

Do przodu: Obrócić uchwyty sterownicze w
kierunku do przodu. Czym bardziej obróci się
uchwyty sterownicze w kierunku do przodu, tym
szybciej będzie poruszać się maszyna.

Wstecz: Obrócić uchwyty sterownicze w
kierunku do tyłu, do siebie.

Zmiana kierunku: Pchać maszynę w żądanym
kierunku, trzymając za uchwyty sterownicze.
Maszyna zmieni kierunek dzięki obrotowym
kółkom samonastawnym.
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Zatrzymywanie: Puścić uchwyty sterownicze.

Wysokość konsoli jest regulowana.

Regulacja: Obrócić pokrętło regulacji wysokości
konsoli w lewo, aby je poluzować. Przestawić
konsolę w górę lub w dół do żądanej wysokości.
Następnie obrócić pokrętło regulacji w prawo,
aby je docisnąć i zablokować położenie konsoli.

KLUCZYK WŁ./WYŁ. STACYJKI

Kluczyk wł./wył. stacyjki służy do włączania
zasilania maszyny za pomocą kluczyka.

Włączanie: Obrócić kluczyk w prawo.

Wyłączanie: Obrócić kluczyk w lewo.
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PRZEŁĄCZNIK SZOROWANIA

Przełącznik szorowania reguluje proces
szorowania.

Opuszczanie szczotek i rozpoczynanie
szorowania: Nacisnąć górną część przełącznika.

Podnoszenie szczotek i zatrzymywanie
szorowania: Nacisnąć dolną część przełącznika.

UWAGA: Szczotki nie zaczną pracować, dopóki
uchwyty sterownicze nie zostaną obrócone do

przodu lub do tyłu.

UWAGA: Przycisk szorowania kontroluje również

(opcjonalnie) system FaST/ec-H2O kiedy system

FaST/ec-H2O jest uaktywniony za pomocą

włącznika .

D WIGNIA DOCISKU GŁOWICY SZORUJĄCEJ

Dźwignia docisku głowicy szorującej służy do
zwiększania docisku głowicy i włączania
silniejszego trybu pracy głowicy.

Silniejszy tryb pracy stosuje się, gdy jest
wymagane głębokie szorowanie lub zdzieranie
powłoki podłogi.

Rozpoczynanie silniejszego trybu szorowania:
Przy uniesionej w górę głowicy szorującej
pociągnąć uchwyt dźwigni głowicy, aż głowica
opadnie. Opuścić szczotki i rozpocząć
szorowanie.

Zatrzymywanie silniejszego trybu szorowania:
Nacisnąć dolną część przełącznika szorowania.
Silniejszy tryb szorowania wyłączy się
automatycznie, gdy głowica uniesie się i
zakończy się szorowanie. Przy następnym
włączeniu głowica będzie pracować z normalnym
dociskiem.

D WIGNIA BELKI SSĄCEJ

Dźwignia belki ssącej służy do kontroli tylnej belki
ssącej i wentylatora odsysania.

Opuszczanie belki ssącej i rozpoczynanie
odsysania: Przesunąć dźwignię belki ssącej w
górę i w lewo, aby ją odblokować, następnie
opuścić.

Podnoszenie belki ssącej i zatrzymywanie
odsysania: Pociągnąć dźwignię w górę i
przesunąć w prawo, aby ją zablokować w
położeniu uniesionym.

UWAGA: Przed obrotem maszyny podnieœć belkę

ssącą.
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LICZNIK GODZIN

Licznik godzin służy do zapisywania liczby godzin
włączenia maszyny. Te informacje są przydatne
podczas czynności serwisowych.

WSKA NIK ROZŁADOWANIA AKUMULATORA

Wskaźnik rozładowania akumulatora wskazuje
poziom naładowania akumulatorów.

Gdy akumulator jest w pełni naładowany, świeci
się najbardziej na prawo połozy segment
wskaźnika. W miarę rozładowania akumulatora
świecący segment wskaźnika przesuwa się w
lewo. Gdy wskaźnik miga, należy ponownie
naładować akumulatory.

UWAGA: WskaŸnik rozładowania akumulatora nie

przestanie migać, dopóki akumulator nie zostanie

w pełni naładowany.

PRZEŁĄCZNIK SYSTEMU FaST (OPCJA)

Przełącznik FaST (opcja) służy do włączenia
systemu FaST (technologia szorowania pianą). Po
włączeniu systemu FaST można go następnie
włączać i wyłączać za pomocą przełącznika
szorowania.

Włączanie systemu FaST: Nacisnąć górną część
przełącznika FaST.

Włączanie szorowania konwencjonalnego:
Nacisnąć dolną część przełącznika FaST .

UWAGA: Przed przystąpieniem do zwykłego

szorowania należy wyłączyć system FaST.

UWAGA: System FaST nie zacznie pracować,

dopóki uchwyty sterownicze nie zostaną
obrócone do przodu lub do tyłu.



ZASADA DZIAŁANIA

135680 331173 (10-08)

ec-H2O WŁĄCZNIK (OPCJE)

Włącznika ec-H2O (opcja) uaktywnia system

(elektrycznie konwertowanej wody). Po włączeniu
systemu ec-H2O można go włączać i wyłączać
za pomocą przełącznika szorowania.

Uruchom system ec-H2O: Nacisnąć górną część
przełącznika. ec-H2O.

Włączanie szorowania konwencjonalnego:
Nacisnąć dolną część przełącznika. ec-H2O.

UWAGA: Przed przystąpieniem do zwykłego

szorowania należy wyłączyć system ec-H2O..

UWAGA: System ec-H2O nie uruchomi się

dopóki urządzenie nie rozpocznie szorowania.

UWAGA: Systemu ec-H2O nie można włączać,
gdy w zbiorniku roztworu znajdują się

konwencjonalne detergenty czyszczące. Przed

użyciem systemu ec-H2O należy opróżnić,

przepłukać i napełnić zbiornik roztworu tylko

zimną, czystą wodą. Konwencjonalne detergenty

czyszczące i œrodki regenerujące mogą

spowodować uszkodzenie systemu ec-H2O.

PRZYCISK WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO
Przycisk wyłączenia awaryjnego natychmiast
wyłącza zasilanie maszyny.

Przerwanie zasilania maszyny: Przycisk
wyłączenia awaryjnego

Wznowienie zasilania maszyny: Obrócić przycisk
wyłączenia awaryjnego w prawo, aby go zwolnić.
Obrócić kluczyk do pozycji wyłączonej, a
następnie obrócić go do końca i zwolnić do pozycji
włączonej.

Przycisku wyłączania awaryjnego należy używać
jedynie w sytuacjach awaryjnych. Nie jest on
przeznaczony do rutynowego wyłączania
maszyny.
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D WIGNIA PRZEPŁYWU ROZTWORU

Przełącznik przepływu roztworu reguluje przepływ
roztworu na podłogę.

Zwiększanie: Popchnąć dźwignię do przodu

Zmniejszanie: Pociągnąć dźwignię do tyłu.

UWAGA: Zawór elektromagnetyczny dozuje

dopływ roztworu do głowicy szorującej. Zawór

otwiera się, gdy uchwyty sterownicze są
obrócone do przodu i zamyka się, gdy uchwyty

wrócą do położenia neutralnego.

UWAGA: Przepływu roztworu nie można
regulować, jeżeli maszyna (model ec-H2O
wyprodukowany przed modelami ec-H2O
NanoClean) jest ustawiona na szorowanie FaST
lub ec-H2O.

REGULACJA PRZEPŁYWU ROZTWORU W
TRYBIE ec-H2O NanoClean

(Modele ec-H2O oznaczone jako ec-H2O
NanoClean)

Aby dostosować szybkość przepływu roztworu
podczas szorowania w trybie ec-H2O, należy
nacisnąć przycisk przepływu roztworu na module
ec-H2O. Jedna kontrolka LED = mała szybkość,
dwie kontrolki LED = średnia szybkość, trzy
kontrolki LED = duża szybkość. Moduł ec-H2O
znajduje się pod zbiornikiem roztworu. Przed
uniesieniem zbiornika roztworu należy go
opróżnić.

UWAGA: Jeżeli w modelach ec-H2O
wyprodukowanych przed modelami ec-H2O
NanoClean wymagana jest regulacja szybkości
przepływu roztworu, należy skontaktować się z
Autoryzowanym Centrum Serwisowym

WĄŻ ZBIORNIKA ROZTWORU

Wąż zbiornika roztworu jest używany do
opróżniania zbiornika. Aby zdjąć zatyczkę węża,
należy ją obrócić, aby poluzować, a następnie
wyciągnąć z węża. Aby założyć zatyczkę węża,
należy ją włożyć w koniec węża i obrócić, aby
zacisnąć.
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WĘŻYK SPUSTOWY ZBIORNIKA BRUDNEJ
WODY

Wężyk spustowy zbiornika brudnej wody jest
używany do opróżniania zbiornika. Aby zdjąć
zatyczkę węża, należy ją obrócić, aby
poluzować, a następnie wyciągnąć z węża. Aby
założyć zatyczkę węża, należy ją włożyć w koniec
węża i obrócić, aby zacisnąć.

WSPORNIK ZBIORNIKA

Wspornik podtrzymuje zbiornik roztworu, gdy jest
on podniesiony. Wspornik zbiornika zadziała
automatycznie, gdy zbiornik zostanie całkowicie
podniesiony. Aby zwolnić wspornik, należy go
pociągnąć.

BLOKADA ZBIORNIKA

Ramię blokady zapobiega pełnemu zamknięciu
zbiornika gdy jest on opuszczony. Aby zupełnie
opuścić zbiornik, należy wcisnąć ramie blokady.
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KRZYWKI DOCISKU BELKI SSĄCEJ

Krzywki docisku belki ssącej regulują odchylenie
belki ssącej na całej długości belki.

Zwiększanie: Obrócić krzywkę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.

Zmniejszanie: Obrócić krzywkę w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

HAMULEC POSTOJOWY

Modele wyprodukowane po numerze seryjnym
06155 są wyposażone w przekładnię z
elektrycznym systemem hamulca postojowego.
Elektryczny system hamulca postojowego
automatycznie załącza się po zwolnieniu
uchwytów sterowniczych. Elektryczny hamulec
postojowy wyłącza się, gdy uchwyty sterownicze
są obracane.

Modele wyprodukowane po numerze seryjnym
06156 są wyposażone w przekładnię z
elektrycznym systemem hamulca postojowego.

Hamulec postojowy jest włączany za pomocą
pedału, a zwalniany za pomocą dźwigni
znajdującej się obok belki ssącej.

Zaciąganie hamulca postojowego: Nacisnąć w
dół pedał.

Zwalnianie hamulca postojowego: Pociągnąć w
górę dźwignię.
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JAK DZIAŁA MASZYNA

Składniki służące do szorowania obejmują
zbiornik roztworu, szczotki szorujące lub
podkładki, belkę ssącą, wentylator odsysania i
zbiornik brudnej wody.

Woda i detergent ze zbiornika roztworu
wypływają na podłogę przez zawór roztworu i
szczotki szorujące lub podkładki. Szczotki lub
podkładki szorują podłogę. Podczas ruchu
maszyny do przodu belka ssąca zbiera brudny
roztwór z podłogi do zbiornika brudnej wody.

Uchwyty sterownicze służą do kontrolowania
szybkości poruszania się maszyny do przodu i do
tyłu. Obrót uchwytów sterujących do przodu
powoduje ruch maszyny do przodu. Obrót
uchwytów sterujących do tyłu powoduje ruch
maszyny do tyłu.

Dla tej maszyny są dostępne trzy szerokości
głowic szorujących i belek ssących.

Dostępne są następujące szerokości głowicy
szorującej: model 700 (700 mm), model 800
(800 mm) i model 900 (900 mm). Belkę ssącą o
szerokości 700 mm można używać z głowicami
szorującymi modelu 700, a o szerokości 800 mm
z głowicami modelu 800 i o szerokości 900 mm z
głowicami modelu 900.
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SYSTEM SZOROWANIA FaST (OPCJA)

System szorowania FaST (technologia
szorowania pianą) działa poprzez wstrzyknięcie
do układu koncentratu środka (A) z opakowania
FaST PAK wraz z niewielką ilością wody i
sprężonego powietrza. Taka mieszanka tworzy
dużą objętość wilgotnej piany.

Taka mieszanka piany jest następnie nanoszona
na podłogę (B) w trakcie jej szorowania przez
maszynę. Gdy belka ssąca zbiera mieszankę,
opatentowany środek spieniający powoduje
opadnięcie piany, która jest zbierana do zbiornika
brudnej wody.

System FaST można wykorzystywać w
zastosowaniach wymagających podwójnego
szorowania i szorowania w trudnych warunkach.

UWAGA: Systemu FaST nie można włączać, gdy

w zbiorniku roztworu znajdują się konwencjonalne

detergenty czyszczące. Przed użyciem systemu

FaST należy opróżnić, przepłukać i napełnić

zbiornik roztworu tylko zimną, czystą wodą.
Konwencjonalne detergenty czyszczące i œrodki

regenerujące mogą spowodować uszkodzenie

systemu FaST.

UWAGA: Przechowywanie oraz transport maszyn

wyposażonych w system FaST w temperaturach

ujemnych wymaga stosowania specjalnych
procedur. Należy skonsultować się z

przedstawicielem firmy TENNANT.

SYSTEM SZOROWANIA ec-H2O NanoClean
(model ec-H2O)

W przypadku technologii ec-H2O NanoClean
przez moduł przepływa zwykła woda. Jest ona
przekształcana w roztwór czyszczący.
Przekształcona woda wchodzi w reakcję z
brudem, rozbijając go na mniejsze cząsteczki.
Wyciąga je z zabrudzonej powierzchni i łatwo
wysysa zgromadzoną ziemię. Następnie powraca
do stanu normalnego w zbiorniku brudnej wody.

System ec-H2O może być wykorzystywany w
zastosowaniach wymagających podwójnego
szorowania.

UWAGA: Systemu ec-H2O nie można włączać,

gdy w zbiorniku roztworu znajdują się
konwencjonalne detergenty czyszczące. Przed

użyciem systemu ec-H2O należy opróżnić,

przepłukać i napełnić zbiornik roztworu tylko

zimną, czystą wodą. Konwencjonalne detergenty

czyszczące i œrodki regenerujące mogą

spowodować uszkodzenie systemu ec-H2O.

B

A
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INFORMACJE O SZCZOTKACH I

PODKŁADKACH

W celu uzyskania najlepszych wyników
czyszczenia należy używać typu szczotki i
podkładki odpowiedniego do danego
zastosowania. Poniżej opisano przeznaczenie
poszczególnych szczotek i podkładek.

UWAGA: Rodzaj szczotek lub podkładek, których
należy użyć, zależy od ilości i rodzaju
zanieczyszczeń. Aby uzyskać specjalne
zalecenia, należy skontaktować się z
przedstawicielem firmy Tennant.

Szczotka polipropylenowa (cylindryczna i
tarczowa) — szczotka ogólnego przeznaczenia,
dobrze zbiera średnie zanieczyszczenia, nie
rysuje podłóg wykończonych na wysoki połysk.

Szczotka nylonowa (cylindryczna i tarczowa) —
miękka, nylonowa szczecina jest zalecana do
szorowania podłóg z pokryciem wykańczającym.
Czyści bez rysowania powierzchni.

Szczotka Super AB (cylindryczna i tarczowa) —
włókna nylonowe pokryte ziarnami ściernymi
umożliwiają usunięcie plam i sprasowanych
zanieczyszczeń. Intensywne działanie na każdej
powierzchni. Dobrze czyści zakumulowany brud,
smary lub ślady opon.

Wytrzymała podkładka zdzierająca (czarna) —
stosowana do agresywnego zdzierania
wykończenia/pokrycia podłogi lub do bardzo
intensywnego szorowania. Podkładki można
używać wyłącznie z napędem podkładek na
zacisk, a nie napędem podkładek na rzepy.

Podkładka zdzierająca (brązowa)— stosowana do
zdzierania wykończenia podłogi i przygotowania
jej do ponownego powleczenia.

Podkładka szorująca (niebieska) — stosowana do
szorowania o średniej i dużej intensywności
Usuwa brud, ślady wycieków i zarysowania.

Podkładka wygładzająca (czerwona) —
stosowana do lekkiego szorowania,
nieusuwającego wykończenia podłogi.

Podkładka polerująca (biała) — stosowana do
konserwacji podłóg polerowanych.
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PODCZAS OBSŁUGI MASZYNY

Przed rozpoczęciem szorowania należy zebrać
zanieczyszczenia o dużych rozmiarach. Zebrać
kawałki drutu, sznurki, duże kawałki drewna lub
inne zanieczyszczenia, które mogą wbić się w
szczotki lub owinąć wokół nich.

Tor jazdy powinien być możliwie prostoliniowy.
Należy unikać uderzania w przeszkody i nie
dopuszczać do tworzenia rys na bokach maszyny.
Pasy szorowania powinny zachodzić na siebie po
kilka centymetrów(kilka cali).

W trakcie jazdy należy unikać zbyt gwałtownych
ruchów kierownicą. Maszyna jest bardzo wrażliwa
na gwałtowne ruchy. Należy unikać gwałtownych
skrętów z wyjątkiem nagłych wypadków.

Podczas szorowania docisk szczotki i przepływ
roztworu należy ustawić zgodnie z wymaganiami.
Należy użyć jak najniższych ustawień docisku
szczotki i przepływu roztworu zapewniających
dobrą wydajność czyszczenia.

Jeżeli skuteczność szorowania pogarsza się,
należy je przerwać i zapoznać się z rozdziałem
WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK W
MASZYNIE w niniejszym podręczniku.

Po powierzchniach pochyłych należy prowadzić
maszynę powoli. Na powierzchniach pochyłych
szorować, jadąc pod górę, a nie w dół.

BEZPIECZEŃSTWO: Podczas eksploatacji
maszyny na powierzchniach nachylonych i
śliskich należy poruszać się powoli.

Nie używać maszyny w miejscach, w których
temperatura otoczenia przekracza 43° C (110° F).
Nie korzystać z funkcji szorowania w miejscach, w
których temperatura otoczenia wynosi poniżej 0°
C (32° F).

Maksymalne nachylenie przy pojeździe i zjeździe
maszyny wynosi 14,1% dla maszyny z pustym
zbiornikiem i 10,5% dla maszyny z pełnym
zbiornikiem.
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LISTA KONTROLNA CZYNNOŒCI PRZED

URUCHOMIENIEM

Przed uruchomieniem maszyny sprawdzić
następujące pozycje:

- Sprawdzić poziom naładowania
akumulatora.

UWAGA: Po pierwszym włączeniu maszyny
wskaźnik rozładowania akumulatora może być
niedokładny. Stan naładowania akumulatorów
należy sprawdzić dopiero po kilku minutach pracy
maszyny.

- Sprawdzić, czy nie ma wycieków pod
maszyną.

- Sprawdzić, czy wokół szczotek szorujących
nie owinął się drut lub sznurek.

- Sprawdzić, czy belki ssące nie są
uszkodzone lub zużyte.

- Sprawdzić, czy wąż zasysania nie jest
zatkany.

- Sprawdzić, czy uszczelki zbiornika brudnej
wody nie są uszkodzone lub zużyte.

- Sprawdzić, czy filtr wlotowy wentylatora
odsysania jest czysty.

- Czyszczenie w trybie FaST: Sprawdzić
poziom koncentratu w pojemniku FaST PAK
(opcja) i w razie potrzeby wymienić
pojemnik. Patrz sekcja INSTALOWANIE
OPAKOWANIA KONCENTRATU FaST-PAK
w tym podręczniku.

- System FaST or ec-H2O Szorowanie:

Upewnić się, że wszystkie konwencjonalne
środki czyszczące i regenerujące zostały
usunięte i wypłukane ze zbiornika roztworu.

- System FaST or ec-H2O Szorowanie:

Sprawdzić, czy zbiornik roztworu został
napełniony tylko czystą, zimną wodą.

- Sprawdzić zapisy dotyczące eksploatacji
maszyny, aby określić wymagane czynności
serwisowe.
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WKŁAD UZDATNIAJĄCY WOD„ ec-H2O
NanoClean (model ec-H2O NanoClean)

(Modele ec-H2O oznaczone jako ec-H2O
NanoClean)

System ec-H2O jest wyposażony we wkład
uzdatniający wodę. Wkład służy do
zabezpieczenia systemu rur maszyny przed
osadzaniem się kamienia. Wkład znajduje się w
przedniej części maszyny, za osłoną.

Wkład uzdatniający wodę wymaga wymiany, gdy
osiągnie maksymalny poziom zużycia wody lub
upłynie termin przydatności wkładu do użytku,
zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

W zależności od częstotliwości użytkowania
maszyny nowo założony wkład może służyć od 12
do 24 miesięcy.

Każdy wkład opatrzony jest datą produkcji. Czas
przydatności do użytku niezainstalowanego
wkładu wynosi jeden rok od daty produkcji.
Wymiana wkładu na nowy wymaga zresetowania
timera modułu ec-H2O. Zob. WYMIANA WKŁADU
UZDATNIAJĄCEGO WOD„ ec-H2O NanoClean.

UWAGA: Podczas pierwszego użycia lub po
wymianie wkładu uzdatniającego wodę tempo
przepływu roztworu w przypadku systemu ec-H2O
będzie automatycznie zwiększone przez
maksymalnie 75 minut.

Gdy nadejdzie czas wymiany wkładu, kontrolka
systemu ec-H2O zacznie migać na
zielono/czerwono.
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ZAKŁADANIE POJEMNIKA KONCENTRATU

FaST PAK

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

UWAGA: Aby można było założyć pojemnik

koncentratu FaST PAK, maszyna musi być

wyposażona w system FaST.

1. Usunąć perforację na spodzie pojemnika
koncentratu do czyszczenia podłóg FaST
PAK 365. Z kartonu nie wyjmować torebki.
Wyjąć złącze węża znajdujące się na
spodzie torebki i zdjąć korek węża ze
złącza.

UWAGA: Koncentrat do czyszczenia podłóg

FaST-PAK 365 został specjalnie opracowany

do używania przy szorowaniu w systemie
FaST. NIE WOLNO używać œrodków

zastępczych, ponieważ mogłoby to

spowodować uszkodzenie maszyny.

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Podczas

eksploatacji maszyny, należy

bezwzględnie przestrzegać instrukcji

znajdujących się na pojemnikach

chemikaliów.

2. Opróżnić zbiornik roztworu. Zobacz rozdział
OPRÓŻNIANIE I CZYSZCZENIE
ZBIORNIKÓW w tym podręczniku.

UWAGA: Podczas szorowania w systemie FaST
należy używać tylko czystej wody. Do zbiornika

roztworu nie dodawać œrodków czyszczących

Konwencjonalne detergenty czyszczące i œrodki

regenerujące mogą spowodować uszkodzenie

systemu FaST.

3. .Podnieść zbiornik roztworu i zdjąć przedni
a pokrywę, aby uzyskać dostęp do
pojemnika FaST PAK.
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4. Umieścić pojemnik FaST PAK w uchwycie
znajdującym się pod przednią pokrywą
maszyny. Połączyć wąż zasilający ze
złączem torebki FaST PAK.

UWAGA: Jeœli na złączu węża zasilającego, lub

złączu FaST PAK, widoczny jest zaschnięty

koncentrat, należy go zwilżyć i zmyć ciepłą wodą.

5. Należy upewnić się, że wąż zasilający jest
nałożony na zabezpieczającą zatyczkę, jeśli
wąż zasilający nie jest podłączony do
pojemnika FaST PAK. W ten sposób
zapobiega się procesowi wysychania
roztworu w systemie FaST , oraz zatykaniu
się węża zasilającego.

6. Po wymianie pustego pojemnika FaST PAK
należy przed rozpoczęciem szorowania
odczekać kilka minut, aż detergent z
nowego pojemnika FaST PAK spłynie pod
ciężarem grawitacji do przewodu. Je li
detergent nie spływa z pojemnika FaST
PAK, należy kilkakrotnie zgnie ć wąż. Je li
poprzedni pojemnik FaST PAK został zużyty
do samego końca, to może upłynąć 3 minut
zanim zostaną usunięte wszystkie
pęcherzyki powietrza w systemie i osiągnie
się maksymalną wydajno ć piany.

URUCHAMIANIE MASZYNY

1. Włączyć zasilanie maszyny.
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NAPEŁNIANIE ZBIORNIKÓW

1. Uruchomić maszynę.

2. Podjechać maszyną do stanowiska
napełniania.

3. Wyłączyć zasilanie maszyny.

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.
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4. PRZY SZOROWANIU
KONWENCJONALNYM: Otworzyć pokrywę
zbiornika roztworu i wypełnić częściowo
zbiornik wodą. Dodać wymaganą ilość
detergentu do zbiornika. Dopełnić zbiornik
wodą do poziomu 25 mm dolnej krawędzi
otworu napełniania.

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Podczas

eksploatacji maszyny należy

przestrzegać instrukcji mieszania oraz

obchodzenia się umieszczonych na

pojemnikach z chemikaliami.

5. System FaST lub ec-H2O SZOROWANIE:
Otwórz pokrywę zbiornika roztworu i
wypełnij zbiornik tylko czystą, zimną wodą.

UWAGA: Czyszcząc w systemie FaST lub

używając opcji ec-H2O NALEŻY UŻYWAĆ

TYLKO CZYSTEJ, ZIMNEJ WODY. NIE

dodawać do zbiornika roztworu żadnych

œrodków czyszczących. Konwencjonalne

detergenty czyszczące i œrodki regenerujące
mogą spowodować uszkodzenie systemu.

UWAGA: (Przy szorowaniu konwencjonalnym)

Wybór rodzaju i stopnia koncentracji detergentu

zależy od rodzaju podłogi, rodzaju wody,

wielkoœci i rodzaju zanieczyszczeń oraz siły

docisku szczotki. Aby uzyskać odpowiednie
zalecenia, należy skontaktować się z

przedstawicielem firmy Tennant.

OSTRZEŻENIE: Materiały łatwopalne

mogą spowodować eksplozję lub pożar.

W zbiorniku (zbiornikach) maszyny nie

wolno używać materiałów łatwopalnych.
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SZOROWANIE

1. Uruchomić maszynę.

2. Podjechać maszyną do miejsca, które ma
być szorowane.

3. Dotyczy tylko silniejszego trybu szorowania:
Przy uniesionej w górę głowicy szorującej
pociągnąć uchwyt dźwigni głowicy, aż
głowica opadnie.

4. SZOROWANIE W SYSTEMIE FaST:
Nacisnąć górną część przycisku FaST, aby
rozpocząć szorowanie w systemie FaST.

UWAGA: Jeœli nie korzysta się z systemu FaST,

przełącznik FaST należy pozostawić w położeniu

SZOROWANIE KONWENCJONALNE.
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ec-H2O SZOROWANIE: Naciśnij górny włącznik
systemu ec-H2O aby uruchomić system ec-H2O.

UWAGA: Jeœli nie korzysta się z systemu ec-H2O,

przełącznik ec-H2O należy pozostawić w

położeniu SZOROWANIE KONWENCJONALNE.

UWAGA: WskaŸnik systemu ec-H2O nie zostanie

włączony dopóki urządzenie nie rozpocznie

szorowania.

Modele ec-H2O NanoClean
(modele ec-H2O oznaczone jako ec-H2O
NanoClean)

UWAGA: Podczas pierwszego użycia lub po
wymianie wkładu uzdatniającego wodę tempo
przepływu roztworu w przypadku systemu ec-H2O
będzie automatycznie zwiększone przez
maksymalnie 75 minut.

Jeżeli kontrolka systemu ec-H2O zacznie migać
na zielono/czerwono, oznacza to, że wkład
uzdatniający wodę wymaga wymiany (zob.
WYMIANA WKŁADU UZDATNIAJĄCEGO WOD„
ec-H2O NanoClean).

KODY ŚWIATEŁ
SYSTEMU ec-H2O STAN

Stałe zielone Normalna praca

Migające czerwone Przeterminowany wkład
uzdatniający wodę.
Wymienić wkład.

Stałe czerwone Skontaktować się z
serwisem
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Modele ec-H2O
(modele ec-H2O wyprodukowane przed
modelami ec-H2O NanoClean)

Jeśli właczy się alarm wskaŸnik systemu ec-H2O

zaczyna migać na czerwono moduł ec-H2O musi
zostać spłukany aby wznowić działaniemodułu
ec-H2O (Patrz ec-H2O PROCEDURA PŁUKANIA
MODUŁU).

UWAGA: Kiedy alarm jest włączony i œwiatełko

miga na czerwono urządzenie pominie system

ec-H2O. Aby kontynuować szorowanie należy

wyłączyć przycisk ec-H2O i zmienić tryb na

konwencjonalne szorowanie.

ec-H2O
OZNACZENIA
SYGNAŁÓW
ŒWIETLNYCH

WARUNEK

Stałe zielone Normalna praca

Migające czerwone Wypłucz moduł ec-H2O

Stałe czerwone Skontaktuj się z
centrum serwisowym

5. Nacisnąć górną część przycisku
szorowania, aby opuścić głowicę szorującą
i rozpocząć szorowanie.

BEZPIECZEŃSTWO: Podczas eksploatacji
maszyny na powierzchniach nachylonych i
śliskich należy poruszać się powoli.

6. Opuścić belkę ssącą na podłogę za
pomocą dźwigni belki ssącej.
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7. Wyregulować zgodnie z potrzebą przepływ
roztworu na podłogę.

UWAGA: Przepływu roztworu nie można
regulować, jeżeli maszyna (model ec-H2O
wyprodukowany przed modelami ec-H2O
NanoClean) jest ustawiona na szorowanie FaST
lub ec-H2O.

8. Jechać maszyną do przodu i szorować.

OSTRZEŻENIE: Materiały łatwopalne lub

metale reaktywne mogą spowodować

eksplozję lub pożar. Nie przekłuwać.
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PODWÓJNE SZOROWANIE

Dwukrotne szorowanie jest metodą stosowaną
do usuwania bardzo dużych zanieczyszczeń.
Dwukrotne szorowanie wykonuje się przez dwa
przejścia maszyny nad obszarem, który ma być
oczyszczony.

Podwójne szorowanie można wykonać używając
SYSTEMU SZOROWANIA FaST(opcja), ec-H2O

SYSTEMU SZOROWANIA (opcja) lub
SZOROWANIA KONWENCJONALNEGO.

1. Pierwsze przejście wykonuje się z
podniesioną belką ssącą. To pozwala
rozpylonemu płynowi/pianie wsiąknąć w
podłogę.

BEZPIECZEŃSTWO: Podczas eksploatacji
maszyny na powierzchniach nachylonych i
śliskich należy poruszać się powoli.

2. Opuścić belkę ssącą na podłogę za
pomocą dźwigni belki ssącej.

3. Następnie wykonać drugie przejście z
opuszczoną belką ssącą.

UWAGA: Metoda podwójnego szorowania nie jest
zalecana w miejscach, gdzie woda może wpłynąć
pod półki lub uszkodzić produkty.
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ZATRZYMYWANIE SZOROWANIA

1. Puścić uchwyty sterownicze.

2. Nacisnąć dolną część przełącznika
szorowania, aby zatrzymać szorowanie i
podnieść szczotki szorujące.

3. Przejechać maszyną do przodu, aby zebrać
resztki roztworu pozostałe na podłodze.

4. Podnieść belkę ssącą za pomocą dźwigni
belki ssącej.
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OPRÓŻNIANIE I CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW

ZBIORNIK BRUDNEJ WODY
Po zakończeniu szorowania lub w przypadku
zgaśnięcia lampki wentylatora odsysania, co
wskazuje na zapełnienie zbiornika brudnej wody,
należy opróżnić i oczyścić zbiornik brudnej wody.
Zbiornik roztworu można następnie ponownie
napełnić i kontynuować szorowanie.

Oczyścić zewnętrzną część zbiornika przy użyciu
środków czyszczących do polichlorku winylu.

1. Zatrzymywanie szorowania.

2. Podjechać maszyną w pobliże podłogowej
kratki ściekowej lub zlewu.

3. Wyłączyć zasilanie maszyny.

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

4. Zaciągnąć hamulec postojowy maszyny.
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5. Sprawdzić zbiornik roztworu i opróżnić go z
pozostałego roztworu przez wąż spustowy
zbiornika.

6. Podnieść zbiornik roztworu, aby dostać się
do zbiornika brudnej wody.

7. Zdjąć z zaczepu wąż spustowy zbiornika
brudnej wody.

8. Wyjąć zatyczkę wężyka spustowego,
trzymając wężyk skierowany w górę, a
następnie powoli skierować go do otworu
kratki ściekowej lub do zlewu.
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9. Wypłukać wnętrze zbiornika brudnej wody
czystą wodą.

UWAGA: Do czyszczenia zbiorników NIE WOLNO
używać pary. Zbyt wysoka temperatura może
uszkodzić zbiornik i podzespoły.

10.Jeśli maszyna jest wyposażona w sito,
należy je codziennie wyjmować i czyścić.

11. Przepłukać czujnik przepływu wewnątrz
zbiornika brudnej wody.

12.Wyjąć i oczyścić filtr wentylatora odsysania
znajdujący się w zbiorniku brudnej wody.
Oczyścić z kurzu przez potrząsanie lub
przepłukać płytki filtru słabym strumieniem
wody. Na zakończenie włożyć ponownie filtr
do zbiornika.

UWAGA: Przepłukany filtr wentylatora przed
ponownym założeniem w maszynie powinien być
całkowicie suchy.
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13. Po zupełnym opróżnieniu zbiornika brudnej
wody i zbiornika roztworu włożyć ponownie
zatyczki na końce węży. Umieścić oba węże
w podtrzymujących je zaczepach.

14. Pociągnąć za ramię podpórki i opuścić
zbiornik roztworu. Wcisnąć ramię blokady,
aby zupełnie opuścić zbiornik roztworu.

15. Cylindryczna głowica szorująca: Wyjąć i
oczyścić pojemnik na odpady. Ponownie
umieścić pojemnik w głowicy szorującej.
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ZBIORNIK ROZTWORU
BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Zbiornik roztworu służy do roztworu
czyszczącego. Zbiornik roztworu czyszczącego
nie wymaga regularnych czynności obsługowych.
Jeśli na dnie zbiornika utworzy się osad, należy
przepłukać zbiornik silnym strumieniem ciepłej
wody. Zbiornik można przepłukać strumieniem
wody przez otwór do napełniania zbiornika lub od
góry.

Oczyścić zewnętrzną część zbiornika przy użyciu
środków czyszczących do polichlorku winylu.

1. Zdjąć z zaczepu wąż spustowy zbiornika
roztworu.

2. Wyjąć zatyczkę wężyka spustowego,
trzymając wężyk skierowany w górę, a
następnie powoli skierować go do otworu
kratki ściekowej lub do zlewu.

3. Przepłukać zbiornik silnym strumieniem
ciepłej wody. Zbiornik można przepłukać
strumieniem wody przez otwór do
napełniania zbiornika lub od góry.
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4. Po zupełnym opróżnieniu zbiornika roztworu
włoży- ponownie zatyczkę na zakończenie
węża. Umieści- wąż spustowy na zaczepie
maszyny.

W zbiorniku roztworu znajduje się jeden
standardowy filtr przewodu roztworu. Jeśli filtr jest
brudny, wypływ roztworu będzie zmniejszony.
Sprawdzić i oczyścić w razie potrzeby te filtry.

UWAGA: Do czyszczenia zbiorników NIE WOLNO
używać pary. Zbyt wysoka temperatura może
uszkodzić zbiornik i podzespoły.

ZATRZYMYWANIE MASZYNY

1. Zatrzymywanie szorowania.

2. Wyłączyć zasilanie maszyny.

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

3. Zaciągnąć hamulec postojowy maszyny.
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WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK W

MASZYNIE

Problem Przyczyna Środek zaradczy

Za maszyną pozostaje
wilgotny ślad lub nie jest
zbierana woda

Zużycie listew belek ssących Obrócić lub wymienić listwy belek
ssących

Brak regulacji belki ssącej Wyregulować belkę ssącą

Zatkany wąż podciśnieniowy Przepłukać węże podciśnieniowe

Zanieczyszczony filtr wentylatora
odsysania

Oczyścić filtr

Na belce ssącej zebrały się
zanieczyszczenia

Usunąć zanieczyszczenia

Wąż doprowadzenia podciśnieniowy do
belki ssącej lub zbiornika brudnej wody
jest odłączony lub uszkodzony

Podłączyć lub wymienić wąż
podciśnieniowy

Niedomknięta pokrywa zbiornika
roztworu

Sprawdzić, czy coś jej nie blokuje

Za wysoko ustawione akumulatory o
dużej wytrzymałości, opuścić
akumulatory niżej

Przednia pokrywa maszyny umocowana
za wysoko, opuścić pokrywę niżej

Rozdarte uszczelki zbiornika roztworu Wymienić uszczelki

Nie obraca się wentylator
odsysania

Zbiornik brudnej wody jest pełny Opróżnić zbiornik brudnej wody

Zbiornik brudnej wody wypełnia piana Opróżnić zbiornik brudnej wody

Używać mniej detergentu lub zmienić na
inny

Użyć środków przeciwpieniących

Czujnik zbiornika brudnej wody
zabrudzony lub zablokowany

Oczyścić lub wymienić zawór

Zadziałał automatyczny wyłącznik
obwodu wentylatora odsysania

Zresetować wyłącznik obwodu

Mały lub w ogóle brak
przepływu wody na podłogę

Zbiornik roztworu jest pusty Napełnić zbiornik roztworu

Przewody kontrolujące przepływ
roztworu przerwane lub
niewyregulowane

Wymienić lub wyregulować przewody

Wyłączony przepływ roztworu Włączyć przepływ roztworu

Zatkane przewody dostarczania
roztworu

Przepłukać przewody dostarczania
roztworu

Zanieczyszczone przewody
dostarczania roztworu

Oczyścić filtr

Zablokowany lub uszkodzony zawór
elektromagnetyczny

Oczyścić lub wymienić zawór

Mała skuteczność szorowania Na podkładkach lub szczotkach
szorowania zebrały się zanieczyszczenia

Usunąć zanieczyszczenia

Zastosowano niewłaściwy detergent,
szczotki lub podkładki.

Skontaktuj się z centrum serwisowym
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Problem Przyczyna Środek zaradczy

Mała skuteczność szorowania Zużyta(e) szczotka(i) szorująca(e) lub
podkładka(i)

Wymienić szczotkę(i) lub podkładkę(i)

Zadziałał wyłącznik obwodu silnika
szczotki szorującej

Zresetować wyłącznik obwodu

Zmniejszyć nacisk szczotki

Nierównomierny nacisk szczotki,
wypoziomować głowicę szorującą

Skontaktuj się z centrum serwisowym

Niski stan naładowania akumulatorów Ładować akumulatory do czasu
automatycznego wyłączenia ładowarki

Słaby ciąg maszyny Opony ślizgają się na zabrudzonej
olejem lub nawoskowanej podłodze

Skontaktuj się z centrum serwisowym

Nierównomierny docisk szczotki Wypoziomować głowicę szorującą

Nie działa system FaST
(opcja)

Przełącznik FaST ustawiony jest w
położeniu szorowania
konwencjonalnego.

Ustawić przełącznik FaST na szorowanie
w systemie FaST.

Zadziałał wyłącznik obwodu systemu
FaST

Określić przyczynę i włożyć nowy
wyłącznik 10 A

Zatkany wąż zasilający FaST-PAK i/lub
złącze

Zanurzyć złącze i wąż w ciepłej wodzie i
oczyść

Pojemnik FaST-PAK jest pusty lub
niepodłączony

Wymień pojemnik FaST-PAK i/lub
podłącz wąż zasilający

Zatkana kryza kontroli przepływu i/lub
sitko

Wyjąć i oczyścić kryzę/sitko

Uszkodzona pompa lub kompresor
powietrza

Skontaktuj się z centrum serwisowym

Zatkane sito filtru Opróżnić zbiornik roztworu, wyjąć i
oczyścić filtr

System FaST nie został przygotowany
do uruchomienia

Aby go przygotować do uruchomienia,
należy na 3 minuty włączyć system
roztworu FaST

Modele ec-H2O NanoClean (modele ec-H2O oznaczone jako ec-H2O NanoClean)

PROBLEM Przyczyna Środek zaradczy

Kontrolka systemu ec-H2O miga
na zielono/czerwono

Przeterminowany wkład
uzdatniający wodę

Wymienić wkład (zob.
WYMIANA WKŁADU
UZDATNIAJĄCEGO WOD„
ec-H2O NanoClean)

Kontrolka systemu ec-H2O
świeci lub miga* na czerwono

Wykryto awarię systemu ec-H2O Skontaktować się z serwisem

*Sprawdzić, czy detergent czyszczący został dodany do zbiornika roztworu. Jeżeli w systemie ec-H2O znalazł się
detergent czyszczący, opróżnić zbiornik roztworu, dodać czystej wody i włączyć system ec-H2O. System musi
pracować tak długo, aż zniknie kod kontrolki.

Modele ec-H2O (modele ec-H2O wyprodukowane przed modelami ec-H2O NanoClean)

PROBLEM Przyczyna Środek zaradczy

ec-H2O wskaźnik systemu
miga na czerwono

Nawarstwienie osadu kamienia w
module.

Wypłucz moduł (Patrz ec-H2O

PROCEDURA PŁUKANIA MODUŁU)

Dźwięk alarmu

ec-H2O wskaźnik systemu
świeci na czerwono

Uszkodzony moduł Skontaktuj się z centrum serwisowym

wskaŸnik systemu ec-H2O nie
włącza się

Uszkodzona kontrolka lub moduł Skontaktuj się z centrum serwisowym

Brak przepływu wody Zatkany moduł Skontaktuj się z centrum serwisowym

Niesprawna pompa roztworu Wymień pompę roztworu
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KONSERWACJA

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

6
8

353417

SCHEMAT KONSERWACJI

W poniższej tabeli określono osobę odpowiedzialną
za każdą procedurę.
O = operator.
T = przeszkolony personel.

Częstotli
wość

Odpowi
edzialna
osoba Klucz Opis urządzenia Procedura Smar/płyn

Liczba
punktów
serwisow
ania

Codzie
nnie

O 2 Belka ssąca Sprawdzić, czy nie ma
uszkodzeń lub śladów
zużycia

- 1

Sprawdzić wygięcie i
poziomowanie

- 1

O 8 Szczotki szorujące lub
podkładki

Sprawdzić, czy nie ma
uszkodzeń lub śladów
zużycia

- 2

O 1 Zbiornik brudnej wody Zbiornik czystej wody - 1
Oczyścić czujnik przepływu - 1
Oczyścić filtr wentylatora
odsysania

- 1

Wyczyścić sitko na odpady
(opcja)

- 1

O 3 Zbiornik roztworu Oczyścić - 1
O 3 Filtr wentylatora odsy

sania
Oczyścić - 1

O Maszyna Sprawdzić, czy nie ma wy
cieków

- 1

O 6 Obrzeże głowicy
szorującej tarczowej

Sprawdzić, czy nie ma
uszkodzeń lub śladów
zużycia

- 1
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Częstotli
wość

Odpowi
edzialna
osoba Klucz Opis urządzenia Procedura Smar/płyn

Liczba
punktów
serwisow
ania

Codzie
nnie

O 6 Obrzeża głowicy cylin
drycznej szczotki
szorującej

Sprawdzić wyregulowanie - 4
Sprawdzić, czy nie ma
uszkodzeń lub śladów
zużycia

- 4

O 10 Wąż zasilający i
złącze FaST-PAK
(opcjonalne)

Oczyścić i zatkać wąż ko
rkiem magazynowym, gdy
głowica nie jest używana

- 1

Co ty
dzień

T 12 Ogniwa akumulatora Sprawdzić poziom elektroli
tu

WD Wiele
punktów

Co 50
godzin

O 10 Sitko filtru FaST
(opcja)

Oczyścić - 1

T 8 Szczotki cylindryczne Sprawdzić zbieżność i ob
roty do przodu i do tyłu

- 2

Co 100
godzin

T 4 Tylne kółka samona
stawne

Nasmarować SPL 2

T 11 Paski napędowe cylin
drycznych głowic
szorujących

Sprawdzić naprężenie - 2

Co 200
godzin

T 12 Styki i kable
akumulatora

Sprawdzić i oczyścić - Wiele
punktów

Co 500
godzin

T 10 Silnik wentylatora
odsysania

Sprawdzić szczotki silnika - 1

O 13 Opony Sprawdzić, czy nie ma
uszkodzeń lub śladów
zużycia

- 2

Co 1000
godzin

T 10 Filtry wody i powietrza
systemu FaST (opcja)

Wymienić - 1

T 7 Silniki szczotki
szorowania

Sprawdzić szczotki silnika - 2

T 5 Silnik napędowy Sprawdzić szczotki silnika - 1
T 5 Przekładnia Sprawdzić poziom smaru SP 1

SMAR/PŁYN
WD Woda destylowana.. . . .
SPL - Specjalny smar Lubriplate EMB (TENNANT numer art. 01433-1)
SP - Smar do przekładni SAE 90
UWAGA: W przypadku dużego zapylenia środowiska pracy może być wymagana częstsza konserwacja.
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SMAROWANIE

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

TYLNE KÓŁKA SAMONASTAWNE

Tylne kółka samonastawne mają po jednej
smarownicze w punkcie obrotu. Nasmarować
kółka za pomocą smarownicy ciśnieniowej
wypełnionej smarem Lubriplate EMB (TENNANT
numer art. 01433-1) po każdych 100 godzinach
pracy maszyny.

PRZEKŁADNIA

Sprawdzić poziom smaru w przekładni po
każdych 1000 godzinach pracy, wyjmując
pomarańczowe zatyczki otworów napełniania. W
razie potrzeby uzupełnić smarem SAE 90.
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AKUMULATORY

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA:
Przed opuszczeniem lub serwisowaniem
maszyny ustawić ją na równej
powierzchni, wyłączyć silnik i wyjąć
kluczyk.

Czas przydatności akumulatorów do użytku zależy
od ich właściwej konserwacji. Aby akumulatory
służyły jak najdłużej:

S nie ładować ich częściej niż raz dziennie i
tylko po co najmniej 15-minutowej pracy
maszyny.

S nie pozostawiać ich w stanie częściowo
rozładowanym przez dłuższy czas.

S ładować je wyłącznie w dobrze wietrzonym
miejscu, aby uniknąć gromadzenia się gazu.
Ładować je w miejscu, w którym panuje
temperatura wynosząca 27°C lub niższa.

S ładowarka musi całkowicie naładować je
przed ponownym użyciem maszyny.

S utrzymywać właściwy poziom elektrolitu w
akumulatorach mokrych, sprawdzając go co
tydzień.

SPRAWDZANIE POZIOMU ELEKTROLITU

Mokre akumulatory kwasowo-ołowiowe wymagają
rutynowego doprowadzania wody, jak opisano
poniżej. Raz w tygodniu należy sprawdzać poziom
elektrolitu w akumulatorze.

UWAGA: Nie należy sprawdzać poziomu
elektrolitu, jeżeli maszyna jest wyposażona w
system doprowadzenia wody do akumulatora.

BEZPIECZEŃSTWO: Podczas
serwisowania maszyny nie zbliżać
przedmiotów metalowych do
akumulatorów. Unikać bezpośredniego
kontaktu z kwasem akumulatorowym.

08247
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Przed ładowaniem elektrolit powinien nieznacznie
zakrywać płyty akumulatora, jak pokazano na
rysunku. W razie potrzeby dolać wody
destylowanej. NIE PRZEPEŁNIAĆ. Podczas
ładowania poziom elektrolitu się podnosi, co może
doprowadzić do jego przelania się. Po ładowaniu
można dolać wodę destylowaną do wysokości ok.
3 mm poniżej rurek wskaźnikowych.

UWAGA: Podczas ładowania akumulatora korki
muszą być założone. Po ładowaniu akumulatorów
może utrzymywać się zapach siarki. Jest to
normalne zjawisko.

AKUMULATORY BEZOBSŁUGOWE

Akumulatory bezobsługowe (szczelne AGM) nie
wymagają doprowadzania wody. Jednak należy je
czyścić i wykonywać rutynowe czynności
konserwacyjne.

SPRAWDZANIE POŁĄCZEŃ/CZYSZCZENIE

Po 200 godzinach eksploatacji należy sprawdzić
zamocowanie połączeń akumulatora i oczyścić
powierzchnię akumulatorów, łącznie z
końcówkami i zaciskami kablowymi, przy użyciu
mocnego roztworu sody oczyszczonej i wody.
Należy wymienić wszelkie zużyte lub uszkodzone
przewody. Podczas czyszczenia akumulatorów
nie zdejmować korków.

Przedmioty metalowe mogą spowodować zwarcia
na akumulatorach. Nie należy zbliżać ich do
akumulatorów.

Przed ładowaniem Po ładowaniu
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ŁADOWANIE AKUMULATORÓW
BEZPIECZEŃSTWO: Stosowanie
niewłaściwej ładowarki grozi uszkodzeniem
akumulatorów i stwarza niebezpieczeństwo
pożaru. Sprawdzić, czy przewód ładowania
nie jest uszkodzony.

1. Ustawić maszynę na płaskiej, suchej
powierzchni w dobrze wentylowanym
miejscu.

2. Wyłączyć maszynę i zaciągnąć hamulec
postojowy, jeśli maszyna ma tę opcję.

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

3. Unieść do góry zbiornik roztworu, aby
uzyskać dostęp do akumulatorów.

UWAGA: Zbiornik roztworu musi być pusty.

UWAGA: Przed ładowaniem należy sprawdzić
poziom elektrolitu. Patrz SPRAWDZANIE
POZIOMU ELEKTROLITU.

4. Podłączyć złącze ładowarki do gniazda
ładowania akumulatora.

OSTRZEŻENIE: Akumulator wydziela
wodór. Może to spowodować wybuch lub
pożar. W pobliżu akumulatora należy
unikać iskier i źródeł otwartego ognia.
Ładowanie należy przeprowadzać przy
otwartych pokrywach.

5. Podłączyć ładowarkę akumulatora do
gniazdka w ścianie.

UWAGA: Instrukcje dotyczące obsługi ładowarki
znajdują się w instrukcji użytkownika ładowarki.
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6. Ładowarka firmy zostanie uruchomiona
automatycznie. Po całkowitym naładowaniu
akumulatorów ładowarka firmy wyłączy się
automatycznie.

7. Po wyłączeniu się ładowarki odłączyć
ładowarkę od gniazdka w ścianie.

BEZPIECZEŃSTWO: Podczas
serwisowania maszyny, w przypadku
podłączenia ładowarki nie wolno odłączać
przewodu stałoprądowego od gniazda
maszyny. Mogłoby to doprowadzić do
wyładowania łukowego. Jeśli konieczne jest
przerwanie ładowania, należy najpierw
odłączyć przewód od gniazda prądu
przemiennego.

8. Odłączyć złącze ładowarki od gniazda
ładowania akumulatora w maszynie.

9. Opuścić na dół zbiornik roztworu.

10. Pociągnąć w górę wspornik zbiornika i
obrócić ramię blokady w taki sposób, aby
umożliwić pełne zamknięcie zbiornika.



KONSERWACJA

5680 331173 (NIL)48

WYŁĄCZNIKI OBWODÓW

Wyłączniki obwodu są resetowalnym
urządzeniem elektrycznym chroniącym obwód
przed przeciążeniem. Wyłącznik obwodu odcina
dopływ prądu w przypadku przeciążenia
obwodu. Po zadziałaniu wyłącznika obwodu
należy zresetować go ręcznie, naciskając w dół
przycisk resetowania po ostygnięciu wyłącznika.

Jeżeli przeciążenie, które spowodowało
zadziałanie wyłącznika, nadal istnieje, wyłącznik
będzie nadal wstrzymywał przepływ prądu do
chwili usunięcia problemu.

Wyłączniki obwodów umieszczone są po obu
stronach konsoli operatora.

Na poniższym schemacie zostały przedstawione
wyłączniki oraz chronione przez nie elementy
elektryczne.

Wyłącznik
Wartoœć

nominalna Chroniony obwód

CB1 10 A Zasilanie maszyny

CB2 25 A Silnik wentylatora
odsysania

CB3 25 A napęd maszyny

CB4 30 A Silnik prawej szczotki

CB5 30 A Silnik lewej szczotki

CB6 10 A FaST (opcja)

10 A ec-H2O (opcja)

SILNIKI ELEKTRYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Szczotki węglowe silnika wentylatora odsysania
powinny być przeglądane po każdych
500 godzinach pracy maszyny. Szczotki węglowe
silnika szczotki szorującej powinny być
przeglądane po każdych 1000 godzinach pracy
maszyny. Szczotki węglowe silnika szczotki
szorującej powinny być przeglądane po każdych
1000 godzinach pracy maszyny.
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GŁOWICA SZORUJĄCA

Maszyna jest wyposażona w głowicę szorującą
szczotki tarczowej. Głowica szorująca ma
obrzeże zapobiegające-rozpryskom ze szczotki
szorującej.

OBRZEŻE GŁOWICY SZORUJĄCEJ

Sprawdzić, czy obrzeże głowicy szorującej
dotyka na całej swojej długości do podłogi, gdy
głowica szorująca jest opuszczona. Sprawdzać
codziennie obrzeże pod kątem zużycia i
uszkodzenia.

UWAGA: Wymienić obrzeże głowicy szorujące,
gdy jest uszkodzone lub nie dotyka do podłogi.

OBRZEŻA GŁOWICY CYLINDRYCZNEJ

SZCZOTKI SZORUJĄCEJ

Obrzeża czterech głowic powinny prawie dotykać
do podłogi. Sprawdzać codziennie obrzeża pod
kątem zużycia i uszkodzenia.

REGULACJA OBRZEŻY GŁOWICY SZCZOTKI
SZORUJĄCEJ

1. Opuść głowicę szczotki do poziomu
podłogi.

2. Wyłącz zasilanie maszyny.

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

3. Sprawdź, czy obrzeża głowicy szczotki
dotykają podłogi.

4. Jeśli którekolwiek z obrzeży wymaga
regulacji, poluzuj taśmę mocującą i przesuń
obrzeże w odpowiednie położenie. Zaciągnij
taśmę mocującą.
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WYMIANA OBRZEŻY GŁOWICY SZCZOTKI
SZORUJĄCEJ

1. Unieś głowicę szorującą do góry.

2. Wyłącz zasilanie maszyny.

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

3. Usuń taśmę mocującą i sprzęt.

4. Wymień stare obrzeże na nowe i zamontuj
na swoim miejscu za pomocą taśmy
mocującej i sprzętu.

ZDEJMOWANIE LUB WYMIANA GŁOWICY
SZORUJĄCEJ

Głowice szorujące są dostępne w trzech
szerokościach.

UWAGA: Przy zmianie głowicy na głowicę o innej

szerokoœci należy założyć odpowiednio szeroką

belkę ssącą i przednią pokrywę maszyny.

1. Opuścić głowicę szorującą

2. Wyłączyć zasilanie maszyny.

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

3. Otworzyć przednią pokrywę maszyny.
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4. Zdjąć przewód roztworu z trójnika głowicy
szorującej.

5. Rozłączyć złączkę kabla na każdym silniku
szczotki.

6. Rozłączyć głowicę szorującą od
prowadnicy, wyjmując zawleczkę sworznia.

7. Rozłączyć głowicę szorującą od ramienia
dźwigni, wyjmując dwie zawleczki na
sworzniach.
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8. Przed rozłączeniem siłownika zaznaczyć
położenie rury siłownika na wałku siłownika.
Rozłączyć siłownik od głowicy szorującej,
wyjmując zawleczkę sworznia.

9. Aby zamocować głowicę szorującą
połączyć ramię dźwigni z głowicą szorującą
za pomocą dwóch zawleczek sworzni.

10. Połączyć głowicę szorującą z prowadnicą
za pomocą zawleczki sworznia.

11. Sprawdzić, czy rura siłownika pokrywa się z
linią zaznaczoną wcześniej na wałku
siłownika. Jeśli nie, obracać rurę siłownika
aż do pokrycia się z tą linią. Połączyć
siłownik z głowicą szorującą za pomocą
zawleczki sworznia.

12. Połączyć złączki kabla.

13. Połączyć przewód roztworu z trójnikiem na
głowicy szorującej.
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POZIOMOWANIE GŁOWICY SZORUJĄCEJ

1. Sprawdzić, czy głowica szorująca jest
opuszczona na podłogę.

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

2.Sprawdzić poziomowanie głowicy
szorującej, mierząc odległość od góry
głowicy do podłogi we wszystkich czterech
rogach. Wynik pomiaru na wszystkich
czterech rogach powinien być taki sam.

3. Jeśli nie jest, poluzować przeciwnakrętkę
śruby regulacyjnej znajdującą się na
wierzchu głowicy szorującej. Obracać śrubę
regulacyjną, aż do wypoziomowania
głowicy. Dociągnąć nakrętkę zaciskającą.

4. Założyć przednią pokrywę maszyny.

5. Cylindryczna głowica szorująca: Sprawdź
ślad szczotki, tak jak opisano w sekcji
SPRAWDZANIE I REGULACJA ŒLADU

CYLINDRYCZNEJ SZCZOTKI.
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SZCZOTKI SZORUJĄCE

Szczotki szorujące należy sprawdzać codziennie,
zwracając uwagę, czy wokół szczotki lub piasty
napędu nie owinął się drut lub sznurek.
Sprawdzać, czy szczotki nie są uszkodzone lub
zużyte.

SZCZOTKI TARCZOWE I PODKŁADKI

Gąbki należy wymienić, kiedy przestaną
skutecznie czyścić. Wymień szczotki, kiedy
przestaną skutecznie czyścić lub gdy włosie
zużyje się aż do żółtego oznaczenia.

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy umieścić
podkładki czyszczące na napędach podkładek.
Podkładka czyszcząca jest podtrzymywana przez
uchwyt.

Podkładki czyszczące należy czyścić
natychmiast po użyciu wodą i mydłem.
Podkładek nie należy myć wodą pod ciśnieniem.
Do wyschnięcia należy podkładki powiesić lub
położyć płasko .

UWAGA: Szczotki powinny być wymieniane w

zestawie. W przeciwnym przypadku jedna

szczotka lub podkładka będzie czyœcić inaczej niż

druga.

WYMIANA SZCZOTEK TARCZOWYCH LUB
PODKŁADEK SZORUJĄCYCH

1. Unieść głowicę szorującą do góry.

2. Wyłączyć zasilanie maszyny.

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

3. Otworzyć pokrywę dostępu na rogu głowicy
szorującej.
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4. Obrócić szczotkę tak, aby zobaczyć zacisk
sprężynowy szczotki.

5. Ścisnąć zacisk sprężynowy kciukiem i
palcem wskazującym. Szczotka
szorująca/napęd podkładki opadną z piasty
napędu.

6. Wyciągnąć szczotkę/napęd spod głowicy
szorującej.

7. DOTYCZY TYLKO NAPĘDU PODKŁADKI
SZORUJĄCEJ: Ścisnąć zacisk sprężynowy
kciukiem i palcem wskazującym, aby wyjąć
tarczę centrującą.
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8. Przełożyć lub wymienić podkładkę
szorującą, wyśrodkować podkładkę
szorującą na napędzie podkładki. Założyć z
powrotem środkową tarczę, aby zamocować
podkładkę we właściwym miejscu na
napędzie podkładki.

9. Ustawić żółty zacisk sprężynowy w pozycji
otwartej, aby ułatwić zakładanie szczotki.
Ścisnąć zacisk sprężynowy do siebie i w dół,
aby ustawić go we właściwym położeniu.

10. Wyrównać napęd podkładki lub szczotkę z
piastą silnika i popchnąć w górę aż
zaskoczy. Sprawdzić, czy został on
prawidłowo zamocowany na piaście silnika.

11. Zamknąć pokrywę dostępu do głowicy
szorującej.

12. Powtórzyć to samo dla drugiego napędu
szczotki/podkładki.
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SZCZOTKI CYLINDRYCZNE

Sprawdzić zbieżność szczotek i przełożyć
szczotki z przodu na tył po każdych 50 godzinach
pracy maszyny, aby zapewnić maksymalną
trwałość szczotek i najlepszą wydajność
szorowania.

Szczotki lub podkładki należy wymienić, jeśli ich
skuteczność czyszczenia zmniejszy się.

UWAGA: Szczotki powinny być wymieniane w

zestawie. W przeciwnym przypadku jedna

szczotka szorująca będzie czyœcić inaczej niż

druga.

WYMIANA SZCZOTEK CYLINDRYCZNYCH

1. Unieś głowicę szorującą do góry.

2. Wyłącz maszynę i zaciągnij hamulec
postojowy, jeśli maszyna ma tę opcję.

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

3. Pchnij sprężynę mocującą i pokrywę koła
pasowego, a następnie pociągnij za dolną
część pokrywy. Pchnij sprężynę, aż
pokrywa odłączy się od głowicy szorującej.
Wyciągnij zatyczkę ze szczotki.

4. Wyciągnąć starą szczotkę z głowicy
szorującej.

5. Ustawić szczotkę końcem z dwoma

rządkami skierowanym na zewnątrz.
Nasunąć nową szczotkę na piastę napędu.

UWAGA: Uzyj podwójnych rzędów na

napędzanym końcu szczotki.
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UWAGA: W celu uzyskania najlepszego efektu
zbierania odpadków szczotki cylindryczne

powinny być zakładane w taki sposób, aby

oznakowania V obu szczotek wskazywały

wzajemnie na siebie.

6. Nałożyć na szczotkę zatyczkę koła
pasowego (po zewnętrznej stronie pokrywy
koła pasowego).

7. Nacisnąć pokrywę w dół, aby umocować ją
na głowicy szorującej, następnie pociągnąć
pokrywę w górę, aż do zatrzaśnięcia
sprężyny.

8. Powtórzyć to samo dla drugiej szczotki po
drugiej stronie głowicy szorującej.

UWAGA: Każda strona głowicy szorującej

oznaczona jest literą. Pokrywa koła pasowego po

tej samej stronie głowicy szorującej oznaczona

jest tą samą literą. Umieszczając na swoim
miejscu pokrywę koła pasowego należy

sprawdzić, czy te litery są takie same.
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SPRAWDZANIE I REGULACJA ŒLADU
SZCZOTKI CYLINDRYCZNEJ

UWAGA: Przed sprawdzeniem i regulacją œladu

szczotki należy skontrolować ciœnienie w oponach

i sprawdzić, czy zbiornik roztworu jest napełniony.

1. Użyć w tym celu kredy (lub innego środka,
który nie zwiewa się łatwo) na gładkiej,
równej powierzchni podłogi.

2. Podnieść głowicę szorującą, następnie
umieścić szczotki nad posypanym kredą
obszarem.

3. Zaciągnij hamulec postojowy, jeśli maszyna
ma tę opcję.

4. Opuścić głowicę szorującą na rozsypaną
kredę. Szorować w tym samym miejscu
przez 15 do 20 sekund.

UWAGA: Jeœli nie jest dostępna kreda lub inny

odpowiedni œrodek, należy pozwolić obracać się

szczotkom na podłodze przez dwie minuty. Na

podłodze pozostanie wypolerowany œlad.

5. Unieść głowicę szorującą i odjechać
maszyną z miejsca rozsypania kredy.
Wyłączyć zasilanie maszyny.

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

6. Zwrócić uwagę na kształty śladu szczotek.
Jeśli ślad szczotki ma boki równoległe,
szczotek nie trzeba regulować.

Jeśli jeden lub oba ślady szczotek są
stożkowate, szczotki wymagają regulacji i
wyprostowania śladu.

10355

10356
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A. Usuń pokrywę koła pasowego poprzez
naciśnięcie sprężyny montażowej oraz
pokrywy, a następnie pociągnij za dolną
część pokrywy. Pchnij sprężynę, aż
pokrywa odłączy się od głowicy
szorującej. Wyciągnij zatyczkę ze
szczotki.

B. Przytrzymać płaski koniec wałka koła
pasowego kluczem i poluzować śrubę
znajdującą się na zewnątrz pokrywy
koła pasowego.

C. Obrócić wałek koła pasowego, aby
podnieść lub obniżyć koniec szczotki,
tak aby wyprostować ślad szczotki.
Dociągnąć śrubę.

D. Sprawdzić ponownie ślad szczotki i jeśli
trzeba powtórzyć regulację, aż oba
ślady szczotek będą takie same.

Ślady szczotek powinny być tej samej
szerokości. Jeśli jeden jest węższy od
drugiego, poluzuj przeciwnakrętkę na śrubie
regulacyjnej umieszczonej w górnej części
głowicy szczotki.

Obróć śrubę regulacyjną w prawo, aby
zwiększyć szerokość przedniego śladu
szczotki. Obróć śrubę regulacyjną w lewo,
aby zwiększyć szerokość tylnego śladu
szczotki. Sprawdź ponownie ślady
szczotek. Wyreguluj, aż przednie i tylne
ślady będą miały identyczną szerokość.

Dokręć przeciwnakrętkę.
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SYSTEM FaST (OPCJA)

KONSERWACJA SYSTEMU FaST

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Co 1000 godzin należy wymienić filtr wody i filtr
powietrza zlokalizowany we wtryskiwaczu
detergentu FaST. Zamów zestaw filtrów, numer
części 9003009.

Aby uzyskać dostęp do zespołu wtryskiwacza,
opuścić głowicę szorującą i zdjąć przednią
osłonę.

Wyjąć zespół wtryskiwacza z zacisków .

Wymień filtr wody i filtr powietrza. Do
zamontowania nowego filtra wody wymagany jest
klucz sześciokątny 8mm .

Filtr powietrza
(Siateczka
50/brązowa)

Filtr wody
(Siateczka 50/brązowa)
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SITKO FILTRU SYSTEMU FaST

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Sitko filtru systemu FaST znajduje się pod
zbiornikiem roztworu i filtruje roztwór wpływający
do systemu FaST.

Po każdych 50 godzinach pracy maszyny należy
zdjąć miskę filtra i oczyścić sitko. Przed
wyjmowaniem filtra opróżnić zbiornik roztworu.

ZŁĄCZE WĘŻA ZASILAJĄCEGO FaST

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Złącze węża zasilającego FaST znajduje się
poniżej uchwytu pojemnika FaST PAK. Jeżeli
widać osad detergentu, zanurzyć złącze w ciepłej
wodzie. Jeżeli pojemnik FaST-PAK nie jest
włożony, należy nałożyć wąż zasilający na
zabezpieczającą zatyczkę, aby zapobiec jego
zatkaniu.



KONSERWACJA

635680 331173 (06-2015)

ec-H2O SYSTEM (OPCJE)

WYMIANA WKŁADU UZDATNIAJĄCEGO
WOD„ ec-H2O NanoClean
(modele ec-H2O oznaczone jako ec-H2O
NanoClean)

BEZPIECZEŃSTWO: Przed zaparkowaniem lub
serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na
równej powierzchni, zaciągnąć hamulec
postojowy (jeżeli jest) i wyłączyć maszynę.

Wkład uzdatniający wodę wymaga wymiany, gdy
osiągnie maksymalny poziom zużycia wody lub
upłynie termin przydatności wkładu do użytku,
zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Gdy
nadejdzie czas wymiany wkładu, kontrolka
systemu ec-H2O zacznie migać na
zielono/czerwono.

W zależności od stopnia wykorzystywania
maszyny nowy wkład wystarcza na 12 miesięcy w
przypadku intensywnego wykorzystywania
urządzenia lub nawet 24 miesięcy, jeżeli maszyna
nie jest eksploatowana zbyt intensywnie.

UWAGA: Podczas pierwszego użycia lub po
wymianie wkładu uzdatniającego wodę tempo
przepływu roztworu w przypadku systemu ec-H2O
będzie automatycznie zwiększone przez
maksymalnie 75 minut.

1. Podnieść zbiornik roztworu i zdjąć pokrywę
przednią z maszyny, aby uzyskać dostęp do
wkładu. Przed uniesieniem zbiornika
roztworu należy go opróżnić.

2. Odłączyć dwa złącza węża od wkładu,
wciskając czarne kołnierze do środka i
wyciągając złącza na zewnątrz. Unieść
wkład, aby go wyjąć.

Czarny
kołnierz
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3. Na etykiecie nowego wkładu wpisać datę
instalacji.

4. Zainstalować nowy wkład i ponownie
podłączyć oba węże. Sprawdzić, czy złącza
węży są w całości wprowadzone do nowego
wkładu.

5. Wyzerować licznik dla nowego wkładu.
a. Włączyć kluczyk.

Nacisnąć i przytrzymać przełącznik modułu
ec-H2O przez 10 sekund. Po zwolnieniu
przełącznika trzy kontrolki przepływu zaczną
naprzemiennie migać.

c. W czasie, gdy kontrolki migają, nacisnąć
przełącznik przepływu roztworu. Trzy
kontrolki zamigają trzykrotnie, wskazując
wyzerowanie licznika czasu. Powtórzyć
procedurę, jeżeli kontrolki nie zamigają
trzykrotnie.

6. Założyć przednią pokrywę maszyny.
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ec-H2O PROCEDURA PŁUKANIA MODUŁU
(modele ec-H2O wyprodukowane przed
modelami ec-H2O NanoClean)

Procedura jest wymagana tylko w przypadku gdy
rozlegnie się alarm i wskaŸnik systemu ec-H2O

zaczyna migać na czerwono.

BEZPIECZEŃSTWO: Przed zaparkowaniem lub
serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na
równej powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest) i wyłączyć maszynę.

1. Spuść wodę ze zbiornika roztworu i
zbiornika brudnej wody.

2. Wlej 2 galon (8 litry) białego octu
maksymalnie wypełniając zbiornik roztworu.
Nie rozcieńczać.
(p/n 1050552 - octu, 10 litry)

UWAGA: Należy korzystać wyłącznie z białego

lub ryżowego octu. Poziom kwasowoœci

powinien wynosić od 4 do 8%. Nie należy

używać żadnych innych kwasów.

3. Odłączyć końcówkę czarnego złącza w
głowicy szorującej i umieścić wąż w
wiadrze. Aby uzyskać dostęp do złącza,
może być konieczne zdjęcie przedniej
pokrywy z maszyny.

4. Przekręć kluczyk w stacyjce w położenie.

5. Naciśnij i zwolnij przycisk płukania modułu
ec-H2O, aby rozpocząć cykl spłukiwania.
Moduł znajduje się za przednią pokrywą.

UWAGA: Moduł zostanie automatycznie

zamknięty gdy cykl płukania zostanie zakończony

(po około 7 minutach). Moduł musi przejœć pełny

7 minutowy cykl aby wyzerować wskaŸnik

œwietlny systemu oraz alarm.

Powtórz procedurę płukania, jesli moduł
ec-H2O nie resetuje się. Jeśli moduł dalej
się nie resetuje, skontaktuj sięz
Autoryzowanym Centrum Serwisowym.
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BELKA SSĄCA

Zespół belki ssącej kieruje wodę do obszaru
odsysania przez wentylator. Przednia listwa
steruje strumieniem wody, a tylna listwa wyciera
podłogę.

Codziennie należy sprawdzać, czy listwy belek
ssących nie są uszkodzone lub zużyte. Obrócić
lub wymienić listwy belek ssących, jeżeli przednia
krawędź jest zużyta do połowy grubości listwy.

Poziom i odchylenie belki ssącej można
regulować. Odchylenie i poziom listew belek
ssących należy sprawdzać codziennie lub w
przypadku szorowania innego rodzaju podłogi.

Zespół belki ssącej można zdjąć ze wspornika
belki, aby uniknąć uszkodzenia podczas
transportu lub przy zmianie na belkę o innej
szerokości. Belki ssące są dostępne w trzech
szerokościach, umożliwiając użycie ich z trzema
różnymi modelami głowic szorujących; model 700
(700 mm), model 800 (800 mm) i model 900 (900
mm).

ZDEJMOWANIE ZESPOŁU BELKI SSĄCEJ

1. Podnieść belkę ssącą.

2. Wyłączyć zasilanie maszyny.

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

3. Zdjąć wąż zasysania z belki ssącej.



KONSERWACJA

675680 331173 (12-2013)

4. Poluzować dwie śruby mocujące.

5. Wyciągnąć belkę na zewnątrz.

ZAKŁADANIE ZESPOŁU BELKI SSĄCEJ

1. Sprawdzić, czy wspornik belki jest
podniesiony.

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

2. Umieścić belkę ssącą pod wspornikiem
belki.

3. Nasunąć ramę belki ssącej na wspornik
belki.

4. Dociągnąć śrubę mocującą.

5. Nałożyć wąż zasysania na belkę ssącą.
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POZIOMOWANIE BELKI SSĄCEJ

Poziomowanie belki ssącej zapewnia podczas
szorowania równomierne stykanie się listwy belki
z podłożem na całej długości listwy. Upewnić się,
że regulacja wykonywana jest na równej,
poziomej powierzchni.

1. Włączyć zasilanie maszyny.

2. Opuścić belkę ssącą.

3. Przemieścić maszynę do przodu, a
następnie wyłączyć zasilanie.

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

4. Sprawdzić odchylenie listwy belki ssącej na
całej długości listwy belki.

5. Jeżeli odchylenie nie jest takie samo na
całej długości, należy przekręcić w lewo
śrubę poziomowania belki ssącej i
zwiększyć odchylenie na końcach belki.

Aby zmniejszyć odchylenie na końcach
listwy belki ssącej, należy przekręcić śrubę
poziomowania belki ssącej w prawo.

6. Podjechać maszyną z opuszczoną belką
ssącą do przodu, aby sprawdzić odchylenie
listwy belki.

7. W razie potrzeby ponownie wyregulować
odchylenie listwy belki ssącej.
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REGULACJA ODCHYLENIA LISTWY BELKI
SSĄCEJ

Odchylenie oznacza wielkość zawijania się listwy
belki podczas podczas poruszania się maszyny
do przodu z opuszczoną na podłogę belką ssącą.
Najlepiej, gdy belka ssąca wyciera podłogę
prawie do sucha przy minimalnym odchyleniu.

1. Włączyć zasilanie maszyny.

2. Opuścić belkę ssącą.

3. Podjeżdżać maszyną do przodu,
obserwując odchylenie listwy tylnej belki
ssącej Prawidłowa wartość odchylenia
wynosi 12 mm w przypadku szorowania
gładkich podłóg 15 mm w przypadku
nierównych podłóg.

4. Wyłączyć zasilanie maszyny.

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

5. Aby zmniejszyć wielkość odchylenia, należy
obrócić krzywki odchylające listwy belki
ssącej przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara.

Aby zwiększyć wielkość odchylenia, należy
obrócić krzywki odchylające listwy belki
ssącej zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.

6. Ponownie podjechać maszyną do przodu,
aby sprawdzić odchylenie listwy belki
ssącej.

7. W razie potrzeby wyregulować ponownie
odchylenie listwy belki ssącej.

03719

12 mm
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LISTWY BELEK SSĄCYCH

Belka ssąca ma dwie listwy, przednią i tylną.
Każda listwa ma cztery krawędzie zbierające.
Aby zużyć je wszystkie, należy rozpocząć od
używania pierwszej krawędzi. Aby użyć następnej
krawędzi zbierającej, należy obrócić listwę
końcami. Aby użyć kolejnej krawędzi, należy
obrócić listwę krawędzią górną w dół. Aby użyć
ostatniej krawędzi zbierającej, należy obrócić
listwę końcami.

Należy wymienić wszelkie zużyte lub uszkodzone
listwy belki ssącej.

WYMIANA (LUB OBRÓCENIE) LISTEW

TYLNEJ BELKI SSĄCEJ

1. Upewnić się, że listwa jest uniesiona z
podłogi.

2. Wyłączyć zasilanie maszyny.

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

3. Poluzować dwie śruby mocujące na
końcach belki ssącej.
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4. Wyciągnąć tylną taśmę podtrzymującą.

5. Wyciągnąć listwę tylnej belki ssącej.

6. Założyć obróconą lub nową listwę belki
ssącej, następnie założyć taśmę
podtrzymującą.

7. Dociągnąć do końca dwie śruby mocujące
na przednim i tylnym styku listwy. Nie
dociągać za mocno.
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WYMIANA LUB OBRÓCENIE PRZEDNIEJ
LISTWY BELKI SSĄCEJ

1. Upewnić się, że listwa jest uniesiona z
podłogi.

2. Wyłączyć zasilanie maszyny.

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

3. Zdjąć belkę ssącą z maszyny. Zobacz
punkt ZDEJMOWANIE ZESPOŁU BELKI

SSĄCEJ

4. Zdjąć listwę tylnej belki ssącej i taśmę
podtrzymującą. Zobacz punkt WYMIANA

(LUB OBRÓCENIE) LISTEW TYLNEJ

BELKI SSĄCEJ

5. Poluzować dwie śruby mocujące u góry
zespołu belki ssącej.

6. Pociągnąć do tyłu płytę mocującą i
wyciągnąć listwę przedniej belki ssącej z
ramy belki.

7. Włożyć obróconą lub nową listwę belki
ssącej w ramę belki, wyrównać szczeliny
listwy za pomocą występów na płycie
mocującej.

8. Popchnąć płytę mocującą do przodu.
Dociągnąć dwie śruby mocujące u góry
zespołu belki ssącej.

9. Włożyć listwę tylnej belki ssącej i taśmę
podtrzymującą. Dociągnąć do końca dwie
śruby mocujące tylnej listwy na przednim i
tylnym styku listwy. Nie dociągać za mocno.

10. Zamontować zespół belki ssącej na
wsporniku belki. Zobacz punkt
ZAKŁADANIE ZESPOŁU BELKI SSĄCEJ

11. Wyregulować poziomowanie i odchylenie
listwy belki ssącej, jak opisano w punktach
POZIOMOWANIE BELKI SSĄCEJ i
REGULACJA ODCHYLENIA LISTWY

BELKI SSĄCEJ.



KONSERWACJA

735680 331173 (12-2013)

PASKI I ŁAŃCUCHY

PASEK NAPĘDOWY SZCZOTEK

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Dwa paski napędowe znajdują się na głowicy
szorującej szczotki cylindrycznej. Paski
napędzają szczotki cylindryczne. Właściwie
naprężony nowy pasek powinien mieć ugięcie 3
mm przy użyciu siły 1,37 do 1,48 kg na środku
paska.

Przy ponownym zakładaniu starego paska należy
przed jego zdjęciem zanotować wielkość
naprężenia, aby po założeniu ustawić takie same
naprężenie.

Jeżeli stare naprężenie nie zostało zanotowane,
to dla starych pasków zaleca się uzyskanie
ugięcia 3 mm przy użyciu siły 1,03 do 1,14 kg.

Po każdych 100 godzinach pracy należy
sprawdzić naprężenie i stopień zużycia paska.

ŁAŃCUCH ODPROWADZAJĄCY ŁADUNEK

ELEKTROSTATYCZNY

Łańcuch odprowadzający ładunek
elektrostatyczny zapobiega gromadzeniu się
ładunku elektrostatycznego na maszynie.
Łańcuch połączony jest do przekładni.

Należy upewnić się, że łańcuch zawsze dotyka
do podłogi.
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OPONY

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Standardowo koła przednie wypełnione są pianką.
Po każdych 500 godzinach pracy należy
sprawdzić, czy opony nie są uszkodzone lub
zużyte.

Śruby kół przednich należy dociągać z siłą 102
do 115 Nm.

PCHANIE I TRANSPORTOWANIE MASZYNY

PCHANIE MASZYNY

Jeżeli maszyna zostanie unieruchomiona, można
ją w razie potrzeby pchać, zgodnie z poniższym
opisem.

Modele wyprodukowane po numerze seryjnym
06155 są wyposażone w przekładnię z
elektrycznym systemem hamulca postojowego.
Aby rozłączyć system hamulca postojowego,
należy ustawić dźwignię hamulca na przekładni w
pozycji dolnej. Po pchaniu maszyny należy unieść
dźwignię hamulca, aby zapobiec toczeniu się.

UWAGA: Zasilanie maszyny jest wyłączone, gdy
dźwignia hamulca znajduje się w pozycji dolnej.

Modele wyprodukowane przed numerem seryjnym
06156 wykonują następującą procedurę.

Przed przystąpieniem do pchania
unieruchomionej maszyny należy rozłączyć
złącze przewodów elektrycznych od silnika. Po
rozłączeniu przewodów można łatwiej
manewrować maszyną.

UWAGA! Nie należy przepychać

maszyny na duże odległoœci i bez

odłączenia przewodów od silnika, aby

uniknąć uszkodzenia systemu

napędowego maszyny.

Pchać lub holować maszynę można tylko na
bardzo krótką odległoœć i nie przekraczać
szybkości 3,2 km/godz. Maszyna NIE jest
przystosowana do przepychania na duże
odległości lub z dużą szybkością.
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TRANSPORTOWANIE MASZYNY

1. Podnieść belkę ssącą, głowicę szorującą i
szczotki.
BEZPIECZEŃSTWO: Przed załadunkiem
maszyny na samochód lub przyczepę lub
przed jej wyładunkiem należy opróżnić
zbiorniki.

2. Załadować maszynę, używając pochylni,
która utrzyma ciężar maszyny i ładujących ją
ludzi.

3. Ustawić maszynę przodem w stronę
kierunku jazdy. Opuścić belkę ssącą i
głowicę szorującą.

BEZPIECZEŃSTWO: Przed załadunkiem
maszyny na samochód lub przyczepę lub
jej wyładunkiem, a także przed
przywiązaniem maszyny opuścić głowicę
szorującą i belkę ssącą.

4. Aby maszyna nie mogła się przetoczyć,
zaciągnąć hamulec postojowy, jeśli maszyna
jest w niego wyposażona, i pod każde koło
podłożyć klocek.

BEZPIECZEŃSTWO: Podczas
załadunku/rozładunku maszyny na/z
samochodu lub przyczepy korzystać z
rampy, która utrzyma ciężar maszyny i
operatora. Zablokować koła maszyny.
Przywiązać maszynę do samochodu lub
przyczepy.

5. Zamocować pasy transportowe do
uchwytów, jak pokazano na rysunku, i
przeprowadzić pasy mocujące po przekątnej
na górze maszyny. Może być konieczne
przymocowanie pasów do podłogi przyczepy
lub samochodu ciężarowego.

Zamocować pasy do zaczepów tylnych po
obu stronach ramy maszyny, zaczepiając je
za tylne kółka.
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PODNOSZENIE MASZYNY

BEZPIECZEŃSTWO: Przed
zaparkowaniem lub serwisowaniem
maszyny należy ustawić ją na równej
powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest), wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Przed przystąpieniem do podnoszenia maszyny
sprawdzić, czy zbiornik roztworu i zbiornik
brudnej wody są puste.

W celu serwisowania maszynę można podnieść
w każdym miejscu pod zbiornikiem brudnej
wody. Użyć podkładki z drewna, aby
równomiernie rozłożyć ciężar.

Przed podniesieniem maszyny należy zawsze
zatrzymać ją na płaskiej, równej powierzchni i
zablokować opony.

BEZPIECZEŃSTWO: Podczas
serwisowania maszyny należy zablokować
koła maszyny przed jej podniesieniem.
Należy użyć podnośnika lub wyciągu, który
utrzyma ciężar maszyny. Maszynę należy
podnosić, chwytając tylko w wyznaczonych
miejscach. Podeprzeć maszynę za pomocą
podnośnika.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE

PRZECHOWYWANIA

Przechowując maszynę przez dłuższy czasu,
należy wykonać następujące czynności.

1. Opróżnić i oczyścić zbiorniki roztworu i
brudnej wody.

2. Przed odstawieniem maszyny na
przechowanie naładować akumulatory, aby
przedłużyć ich trwałość. Ładować
akumulatory raz w miesiącu.

3. Odłączyć akumulatory przed odstawieniem
na przechowywanie.

4. Zaparkować maszynę w chłodnym, suchym
miejscu.

OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM

BEZPIECZEŃSTWO: Przed zaparkowaniem lub
serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na
równej powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest) i wyłączyć maszynę.

1. Spuść wodę ze zbiornika roztworu i
zbiornika brudnej wody.

2. Wlej 2 galon (8 litry) środka
zapobiegającego zamarzaniu maksymalnie
wypełniając zbiornik roztworu.
Nie rozcieńczać.

3. Włącz maszynę i uruchom sysytem
przepływu roztworu. Wyłącz maszynę kiedy
czerwony płyn przeciw zamarzaniu jest
widoczny.

Kontynuuj procedurę ochrony przed
zamarzaniem, jeśli maszyna wyposażona jest w
system ec-H2O.

Modele ec-H2O NanoClean:

(modele ec-H2O oznaczone jako ec-H2O
NanoClean)

W celu przepuszczenia środka przeciwko
zamarzaniu przez system ec-H2O, uruchomić
maszynę w trybie ec-H2O.
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Modele ec-H2O:

(modele ec-H2O wyprodukowane przed
modelami ec-H2O NanoClean)

BEZPIECZEŃSTWO: Przed zaparkowaniem lub
serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na
równej powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest) i wyłączyć maszynę.

4. Naciśnij i zwolnij przycisk płukania na
module ec-H2O, aby przepuścić roztwór
niezamarzający przez układ ec-H2O. Kiedy
roztwór jest widoczny, naciśnij ponownie
przycisk, aby wyłączyć moduł. Moduł
znajduje się za przednią pokrywą.

WAŻNE: Przed rozpoczęciem korzystania z
maszyny należy zgodnie z poniższym opisem
spuścić z modułu roztwór niezamarzający.

UWAGA: Jeśli roztwór niezamarzający nie
zostanie prawidłowo spuszczony z systemu
ec-H2O, to moduł ec-H2O może wykryć błąd i
odmówić pracy (światełko przełącznika ec-H2O

zapali się na czerwono). W takim przypadku
należy zresetować za pomocą kluczyka i
powtórzyć procedurę spuszczania.

Przepłukiwanie roztworu niezamarzającego z

modułu ec-H2O:

(modele ec-H2O wyprodukowane przed
modelami ec-H2O NanoClean)

BEZPIECZEŃSTWO: Przed zaparkowaniem lub
serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na
równej powierzchni, zaciągnąć hamulec postojowy
(jeżeli jest) i wyłączyć maszynę.

1. Spuścić roztwór ze zbiornika do wiadra.

2. Napełnić zbiornik roztworu do pełna zimną
wodą (Patrz NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA
ROZTWORU).

3 Odłączyć końcówkę czarnego złącza w
głowicy szorującej i umieścić wąż w
wiadrze. Aby uzyskać dostęp do złącza,
może być konieczne zdjęcie przedniej
pokrywy z maszyny.

4. Naciśnij i zwolnij przycisk modułu ec-H2O,
aby spuścić roztwór niezamarzający z
układu ec-H2O. Moduł znajduje się za
przednią pokrywą.

Kiedy woda się oczyści, naciśnij ponownie
przełącznik modułu, aby zatrzymać
przepłukiwania.

Pozbyć się roztworu niezamarzającego w sposób
bezpieczny dla środowiska i zgodny z
miejscowymi przepisami dotyczącymi usuwania
zanieczyszczeń.

5. Maszyna jest gotowa do szorowania.
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SPECYFIKACJE

OGÓLNE WYMIARY/CECHY MASZYNY

Element Wymiar/pojemność

Długość 1.600 mm

Długość z głowicą szorującą 700 mm 1 625 mm

Długość z głowicą szorującą 800 mm 1 660 mm

Długość z głowicą szorującą 900 mm 1 690 mm

Szerokość (bez belki ssącej i głowicy szorującej) 720 mm

Wysokość 1 090 mm

Średnica szczotek tarczowych dla głowicy szorującej 700 mm 355 mm

Średnica szczotek tarczowych dla głowicy szorującej 800 mm 405 mm

Średnica szczotek tarczowych dla głowicy szorującej 900 mm 455 mm

Średnica szczotek cylindrycznych 150 mm

Długość cylindrycznych szczotek do szorowania dla głowicy szorującej 700 mm 695 mm

Długość cylindrycznych szczotek do szorowania dla głowicy szorującej 800 mm 795 mm

Długość cylindrycznych szczotek do szorowania dla głowicy szorującej 900 mm 900 mm

Szerokość belki ssącej dla głowicy szorującej 700 mm 950 mm

Szerokość belki ssącej dla głowicy szorującej 800 mm 1 065 mm

Szerokość belki ssącej dla głowicy szorującej 900 mm 1 155 mm

Szerokość drogi szorowania dla głowicy szorującej 700 mm 700 mm

Szerokość drogi szorowania dla głowicy szorującej 800 mm 800 mm

Szerokość drogi szorowania dla głowicy szorującej 900 mm 900 mm

Pojemność zbiornika roztworu (zalecana) 114 L

Pojemność zbiornika roztworu (maksymalna) 133 L

Pojemność zbiornika brudnej wody do czujnika zapełnienia 114 L

Pojemność zbiornika brudnej wody do wierzchu zbiornika 152 L

Pojemność oleju przekładniowego o gęstości 90 w przekładni Transaxle 1,42 L

Ciężar brutto 690 kg

Wielkości określone zgodnie z normą EN 60335-2-72 Wartość
Poziom ciśnienia akustycznego LpA 66 dB(A)
Niepewność pomiaru hałasu KpA 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej LWA + niepewność KWA 84 dB(A)

Wibracje — ręka-ramię <2,5 m/s2

OGÓLNA WYDAJNOŒĆ MASZYNY

Element Wielkość

Promień skrętu z głowicą szorującą 700 mm 1 685 mm

Promień skrętu z głowicą szorującą 800 mm 1 700 mm

Promień skrętu z głowicą szorującą 900 mm 1 715 mm

Maksymalny nominalny kąt podjazdu i zjazdu przy pustych zbiornikach 14.1%

Maksymalny nominalny kąt podjazdu i zjazdu przy pełnych zbiornikach 10.5%
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SYSTEM FaST (OPCJA)

Element Wielkość

Pompa roztworu 36 V prądu stałego, 5 A, 5,7 litra na minutę,
otwarty przepływ, obejście 3102 hPa

Szybkość przepływu roztworu 0,83 l/min

Pompa detergentu 36 V prądu stałego

Przepływ koncentratu 0,9 cm3/min

Stosunek rozcieńczania koncentratu w wodzie 1:1000

Pompa powietrza 24 V prądu stałego, 0,6 A maks.

Wydatek powietrza 8,7 l/min otwarty przepływ

SYSTEM ec-H2O (OPCJA)

Element Wielkość

Pompa roztworu 36 V prądu stałego, 5 A, 5,7 litra na minutę,
otwarty przepływ, obejście 3102 hPa

Szybkość przepływu roztworu* -
tarczowych 700 mm

0,83 l/min (Standard)

1,25 l/min (Opcjonalnie)

1,66 l/min (Opcjonalnie)

Szybkość przepływu roztworu* -
tarczowych 800 mm

0,83 l/min (Standard)

1,25 l/min (Opcjonalnie)

1,66 l/min (Opcjonalnie)

Szybkość przepływu roztworu* -
tarczowych 900 mm

1,10 l/min (Standard)

1,66 l/min (Opcjonalnie)

2,00 l/min (Opcjonalnie)

Szybkość przepływu roztworu* -
cylindrycznych 700 mm

1,25 l/min (Standard)

1,66 l/min (Opcjonalnie)

Szybkość przepływu roztworu* -
cylindrycznych 800 mm

1,25 l/min (Standard)

1,66 l/min (Opcjonalnie)

Szybkość przepływu roztworu* -
cylindrycznych 900 mm

1,66 l/min (Standard)

2,00 l/min (Opcjonalnie)

*Modele ec-H2O wyprodukowane przed modelami ec-H2O NanoClean― Jeżeli wymagana jest regulacja szybkości przepływu
roztworu, należy skontaktować się z Autoryzowanym Centrum Serwisowym.
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TYP ZASILANIA

Typ Ilość Napięcie (V) Nominalna wartość Ah Ciężar

Akumulatory 6 6 235 przy 20 godz. 30 kg

6 6 335 przy 20 godz. 47 kg

Typ Zastosowanie Napięcie prądu stałego (V) KW

Silniki
elektryczne

Szczotka szorująca (tarczowych) 36 0,56

Szczotka szorująca (cylindrycznych) 36 0,56

Wentylator odsysania 36 0,63

Napęd 36 0,37

Typ Napięcie prądu
stałego (V)

A Hz Faza Napięcie prądu
zmiennego (V)

Ładowarki
(inteligentne)

36 20 60 1 115

36 30 60 1 115

OPONY

Lokalizacja Typ Rozmiar

Przód (2) Wypełnione pianką, nieoznakowane 4,10/3,5 - 6

Tylne, kółka samonastawne (2) Pełne, nieoznakowane 127 mm x 35 mm
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1625 mm
1660 mm
1690 mm

950 mm
1065 mm
1155 mm

720 mm1 090 mm

353416

WYMIARY MASZYNY
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