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

Преди да използвате или обслужвате

машината, трябва да прочетете и разберете

цялото ръководство.

Тази машина ще Ви предложи отлично обслужване.
Въпреки това, ще получите най-добри резултати
при минимални разходи, ако:

S Използвате разумно машината и се грижите за
нея.

S Машината трябва да преминава редовно през
техническа поддръжка съгласно предоставените
инструкции за нейното техническо поддържане.

S Техническото обслужване на машината се
извършва с доставени от производителя или
равностойни резервни части.

За да прегледате, разпечатате или изтеглите
ръководствата онлайн, посетете:
www.tennantco.com/manuals

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

ПАЗЕТЕ ОКОЛНАТА СРЕДА

Освобождавайте се от опаковъчни
материали, стари машинни компоненти,
като например акумулатори, опасни
течности, каквито са антифризът и
маслата, по безопасен за околната среда
начин и съобразно местните разпоредби
за изхвърляне на отпадъци.

Никога не забравяйте да рециклирате.

TENNANT N.V.

Industrielaan 6 5405 AB

P.O. Box 6 5400 AA Uden-The Netherlands

europe@tennantco.com www.tennantco.com
Спецификациите и резервните части могат да бъдат променяни без
предизвестие.

Оригинални инструкции, защитени от авторско право E2008-2016
Tennant Company. Всички права запазени. Отпечатано в Нидерландия.
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УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Тази машина е предназначена за търговско

приложение. Тя е проектирана изключително

за почистване на твърди подови настилки в

затворени помещения и не е предназначена за

каквато и да било друга употреба.

Следният предупредителен символ и заглавието
"УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ" се използват в
това ръководство в съответствие с тяхното
описание:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждава за
рискове или небезопаснa употреба, които биха
могли да доведат до тежки телесни
наранявания или смърт.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Указва
действията, които трябва да се изпълняват с
цел безопасна експлоатация на оборудването.

Всички оператори са задължени да прочетат,

разберат и спазват следните указания за

безопасност.

Следните мерки за безопасност сигнализират

за потенциално опасни, за оператора или

оборудването, условия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар
или експлозия:

- Не всмуквайте запалими материали.

- Не използвайте леснозапалими течности,
изпарения или избухливи прахове.

- Използвайте само одобрени препарати за
почистване на под, предназначени за
машинно приложение.

- Акумулаторните батерии отделят
водороден газ. Пазете от искри и открит
пламък. Отделението за акумулаторни
батерии трябва да бъде отворено по време
на зареждането им.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасности, свързани с
електрически ток

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

- Не зареждайте акумулаторните батерии с
повреден захранващ кабел. Do Not Modify
Plug.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Въртяща се четка.
Пазете ръцете. Изключвайте захранването
преди да пристъпите към работа по машината.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

1. Не управлявайте машината:

- На място, където са налице запалими
течности/пари или лесно възпламеним
прах.

- Освен ако не сте обучени и придобили
правоспособност.

- Освен ако не сте прочели и разбрали
ръководството за експлоатация.

- Ако машината не е в пълна изправност.

2. Преди да включите машината:

- Уверете се, че всички предпазни
устройства са в наличност и
функционират правилно.

- Ако е необходимо, поставете
предупредителни надписи за мокра
настилка.

3. Когато използвате машината:

- Движете се бавно по наклонени и
хлъзгави повърхности.

- Носете обувки, които не се плъзгат.

- Намалявайте скоростта, когато правите
завой.

- Докладвайте незабавно за повреда или
неизправност на машината.

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

- Следвайте инструкциите за смесване и
работа, изобразени върху опаковките на
химическите препарати.

- Не управлявайте машината по наклони:

4. Преди да приключите работа или преди да
обслужвате машината:

- Спрете на хоризонтална повърхност.

- Изключете машината.

- Активирайте спирачката за паркиране,
ако е налична такава.

- Извадете ключа.

5. Когато обслужвате машината:

- Избягвайте движещите се части. Не
носете широки якета, ризи или ръкави.

- Преди да започнете работа по машината,
разкачете връзките с акумулаторната
батерия.

- Когато боравите с акумулаторни
батерии или техните кабели,
използвайте защитни ръкавици и очила.

- Избягвайте контакт с акумулаторна
киселина.

- Не захранвайте водоструйката или
маркуча извън машината. Може да
доведе до електрическа неизправност.
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- Използвайте доставени от
производителя или одобрени резервни
части.

- Всички ремонтни дейности трябва да се
извършват от квалифицирано сервизно
лице.

- Не променяйте първоначалния дизайн
на машината.

6. Когато транспортирате машината:

- Източвайте резервоарите преди да
натоварите машината.

- Изключете машината.

- Не повдигайте машината, когато
акумулаторните батерии са
инсталирани.

- Потърсете помощ при повдигане на
машината.

- Когато товарите/разтоварвате машината
на/от камион или ремарке, използвайте
препоръчителните видове рампи.

- Използвайте скоби за връзване, за да
закрепите машината за камион или
ремарке.

- Поставяйте почистващата глава в
спуснато положение.

- Активирайте спирачката за паркиране,
ако е необходимо.

МАРКИРОВКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

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

МАРКИРОВКА ЗА ВЪРТЯЩАТА

СЕ ЧЕТКА -

Разположена върху почистващата
глава

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Въртяща се четка. Пазете

ръцете. Изключвайте

захранването преди да

пристъпите към работа по

машината.

ПРОЧЕТЕТЕ МАРКИРОВКАТА ЗА

УПОТРЕБА -

Разположена върху капачката на
отработения разтвор.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Не

работете с машината, ако не сте

прочели и напълно разбрали

ръководството за работа.

ЛЕПЕНКА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА

АКУМУЛАТОРНИТЕ БАТЕРИИ -

Разположена върху долната страна на
резервоара за отработен разтвор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от

пожар или взрив. Акумулаторните

батерии отделят водород. Пазете от

искри и открит пламък. Отделението

за aкумулаторни батерии трябва да

бъде отворено по време на

зареждането им.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опасност от пожар или
експлозия. Не използвайте
запалими течности. Не

всмуквайте запалими течности
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КОМПОНЕНТИ НА МАШИНАТА
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1. Основен прекъсвач на захранването
2. Лост за управление
3. Индикатор за изтощени aкумулаторни батерии
4. Регулираща се дръжка за управление
5. Лост за повдигане на обирача
6. Винт за регулиране височината на конзолата
7. Изпускателен маркуч на резервоара за

отработен разтвор
8. Бутон на верижния прекъсвач на четката
9. Бордово зарядно устройство

10. Педал за повдигане на почистващата глава
11. Вакуумен маркуч на обирача
12. Устройство за обиране
13. Ролкови механизми за почистване на стени
14. Бордово зарядно устройство (опция)
15. Брояч на отработени часове
16. Маркуч за пълнене/източване на резервоара

за чист разтвор

17. Кука за съхранение на обирача
18. Поставка за чаша
19. Капак на резервоара за отработен разтвор
20. Резервоар за отработен разтвор
21. Отвор за зареждане на резервоара за чист

разтвор
22. Резервоар за чист разтвор
23. Бутон за освобождаване на задвижващото

устройство на падовете/блокировката на
четката

24. Прозорец на задвижващото устройство на
падовете

25. Почистваща глава
26. Предпазен обръч на почистващата глава
27. Винт за контрол нивото на приток на разтвор
28. Отделение за акумулаторни батерии

СИМВОЛИ ЗА РАБОТА С МАШИНАТА

Прекъсвач на централното
захранване

Контрол на нивото на
приток на разтвор

Верижен прекъсвач на
мотора на четката

Спирачка
(опция)

2% (1) Максимален
наклон

Индикатор за изтощени
aкумулаторни батерии
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МОНТИРАНЕ НА МАШИНАТА

РАЗОПАКОВАНЕ НА МАШИНАТА

1. Внимателно проверете сандъка за
транспортиране на машината за следи от
повреда. Незабавно докладвайте на
доставчика при констатация на повреди.

2. Проверете описа на съдържанието. Свържете
се с дистрибутора при констатиране на липси.
Съдържание:
S 2-12 V Акумулаторни батерии (опция)
S 2-Разделителни приспособления за

батериите
S Тава за акумулаторна батерия
S Кабел за акумулаторна батерия
S Устройство за обиране

3. Свалете машината от палета, като използвате
предоставената рампа.

ВНИМАНИЕ: Не сваляйте машината от
платформата без използване на рампата, тъй
като в противен случай машината може да се
повреди.

ИНСТАЛИРАНЕ НА БАТЕРИИТЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар
или взрив. Акумулаторните батерии отделят
водород. Пазете от искри и открит пламък. При
зареждане дръжте капака на акумулаторното
отделение отворен.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато
обслужвате машината, носете предпазни
ръкавици и защитна маска за очите, докато
работите с акумулаторните батерии или
кабелите им. Избягвайте контакт с
акумулаторна киселина.

Спецификации на акумулаторните батерии:

Две 12 V, 70Ah/5h гел (994200), 72Ah/5h оловна
киселина (1041458), 85Ah/5h оловна киселина
(1041454) тягови акумулаторни батерии.

1. Паркирайте машината на хоризонтална
повърхност и извадете ключа.

2. Внимателно монтирайте акумулаторните
батерии в акумулаторното отделение, както е
показано (Фиг. 1).

3. Свържете кабелите на акумулаторните
батерии, както е показано (Фиг. 1).

Предна част на
машината

72Ah

ЧЕРВЕН

ЧЕРЕН

70Ah, 85Ah

ЧЕРВЕН

ЧЕРЕН

Разделители

ФИГ. 1

ВАЖНО: Преди да заредите акумулаторните

батериите, уверете се, че бордовото зарядно

устройство е правилно настроено според вида

на Вашата акумулаторна батерия (Виж

"УПОТРЕБА НА ВГРАДЕНО ЗАРЯДНО

УСТРОЙСТВО").

КАК РАБОТИ МАШИНАТА

Водата и почистващият препарат от резервоара за
чист разтвор се нанасят върху пода, посредством
ръчно контролиран клапан за разтвор. Четката
използва разтвора на почистващия препарат и
вода за почистване на пода. Обирачът засмуква
отработения разтвор от пода в резервоара за
отработен разтвор при движението на машината
напред.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЕТКИТЕ И

ПАДОВЕТЕ

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

Четка за почистване с полипропиленови

влакна (черна) - Част Э 1019062
Тази четка за почистване с полипроленови влакна,
с общо предназначение, се използва за почистване
на леко замърсени повърхности. Тази четка е
подходяща за поддръжката на подове с настилки
от бетонови, дървени или циментови плочи.

Мека найлонова четка за почистване (бяла) -

Част Э 1019063
Препоръчва се за почистване на подове с покритие
без да е необходимо преместване. Почиства без
надраскване.

Четка за почистване със супер абразивна

четина (сива) - Част Э 1019053
Найлонова нишка, импрегнирана с абразивна
зърнеста структура за отстраняване на петна и
замърсяване. Силно въздействие върху всички
видове повърхности. Добри резултати при
строителни замърсявания, грес и следи от гуми.

Пад за полиране (бял) - Част Э 994530
Използва се за поддръжка на изключително добре
полирани или излъскани подове.

Мек кожен пад (червен) - Част Э 994531
Използва се за леко почистване без отстраняване
на подовото покритие.

Пад за почистване (син) - Част Э 994532
Използва се за почистване на средно до много
замърсени подове. Отстранява нечистотии,
разливания и надрасквания и оставя повърхността
готова за нанасяне на повторно покритие.

Пад за остъргване (кафяв) - Част Э 994533
Използва се за остъргване на подовото покритие, с
цел подготвяне на пода за нанасяне на повторно
покритие.

Пад за остъргване на устойчиви подови

покрития (черен) - Използва се за агресивно
остъргване на трудни/восъчни подови покрития или
за почистване на изключително силни
замърсявания.

МОНТАЖ НА МАШИНАТА

ПРИКРЕПЯНЕ НА УСТРОЙСТВОТО ЗА ОБИРАНЕ

1. Паркирайте машината на хоризонтална
повърхност и извадете ключа.

2. Вдигнете скобата за закрепване на обирача,
като преместите лоста за повдигане на
обирача надясно (Фиг. 2).

ФИГ. 2

3. Монтирайте устройството за обиране към
шарнирната скоба на обирача, както е
показано (Фиг. 3). Уверете се, че винтовете са
изцяло поставени в ушите, преди да закрепите.

ФИГ. 3

4. Свържете вакуумния маркуч към устройството
за обиране. Прихванете маркуча, както е
показано, като използвате предоставената
скоба (Фиг. 4).

ФИГ. 4
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5. Проверете гумите на обирача за правилен
наклон. Наклонът на гумите на обирача трябва
да е както е показано (Фиг. 5).

ФИГ. 5

6. За да регулирате наклона на гумите на
обирача, поставете обирача върху
хоризонтална повърхност и настройте
колелцата, както е показано (Фиг. 6).

4 мм

ФИГ. 6

7. При преместване или съхранение на машината,
махнете устройството за обиране и го закачете
на скобата за съхранение (Фиг. 7).

ФИГ. 7

МОНТИРАНЕ НА ЧЕТКИТЕ/ПАДОВЕТЕ

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да
пристъпите към монтаж на четките или
задвижващото устройство на падовете, спрете
машината на хоризонтално място, извадете
ключа и активирайте спирачката за паркиране,
ако има такава.

1. Паркирайте машината на хоризонтална
повърхност и извадете ключа.

2. Настъпете педала за повдигане на
почистващата глава, за да повдигнете
почистващата глава от пода (Фиг. 8).

ФИГ. 8

3. Поставете пада на задвижващото устройство
на пада и го обезопасете чрез винта (Фиг. 9).

ФИГ. 9

4. Завъртете главината на мотора на четката,
докато улея с пружинната скоба се покаже в
прозореца на почистващата глава (Фиг. 10).

Пружинна
скоба

ФИГ. 10
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5. Изравнете шайбите за монтиране на
задвижващото устройство на пада/четката с
улеите на главината на мотора и завъртете
бързо задвижващото устройство на
пада/четката обратно на часовниковата
стрелка, за да заключите пружинната скоба
(Фиг. 11).

Пружинна
скоба

Монтиращи шайби на
задвижващо устройство на
пада/четка

Улей на
главината на
мотора

ФИГ. 11

6. За да махнете устройството за задвижване на
пада/четката, натиснете стопорния болт на
главината на мотора и завъртете
задвижващото устройство на пада/четката по
часовниковата стрелка (Фиг. 12).

Стопорен болт

ФИГ. 12

7. При преместване или съхранение на машината,
махнете четката и я закачете на каишката за
съхранение (Фиг. 13).

ФИГ. 13

ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ЧИСТ РАЗТВОР

Махнете капака на резервоара за чист разтвор и
напълнете резервоара с 26 л. вода (температура
<60C). Не пълнете над отбелязаното с "MAX"
ниво (Фиг. 14).
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато пълните резервоара за чист
разтвор с кофа, се уверете, че кофата е чиста. Не
използвайте една и съща кофа за пълнене и
изпразване на машината.

ФИГ. 14

Сипете нужното количество почистващ препарат в
резервоара за чист разтвор, като следвате
инструкциите за смесване върху бутилката.

ВНИМАНИЕ: Използвайте само препоръчани
почистващи препарати. Повреда на машината, в
следствие на неправилна употреба на
почистващи препарати, анулира гаранцията от
производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар
или експлозия. Никога не използвайте
огнеопасни течности.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато
използвате машината, спазвайте инструкциите
за работа, изобразени върху опаковките на
химическите препарати.

ВИНТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ ВИСОЧИНАТА НА
КОНЗОЛАТА

Разхлабете винта за регулиране височината на
конзолата и повдигнете или свалете на удобна за
работа височина. Затегнете винта, за да
застопорите позицията (Фиг. 15).

ФИГ. 15
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РАБОТА С МАШИНАТА

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар
или взрив. Никога не работете с машината в
или близо до огнеопасни течности, изпарения
или взривоопасни прахове.

ПРЕДПУСКОВИ ПРОВЕРКИ

- Изметете пода и забършете праха от пода.

- Проверете индикатора за нивото на заряд в
акумулаторните батерии.

- Проверете степента на износване на
четката/пада.

- Проверете гумите на обирача за признаци на
износване и правилно настройване.

- Уверете се, че резервоарът за отработен
разтвор е празен и че мрежестият поплавък за
прекъсване и тавата за утайка са чисти.

- Проверете степента на износване на
предпазния обръч на почистващата глава.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА

1. Завъртете основния прекъсвач на
захранването в позиция "включено" ( I ) (Фиг.
16).

ФИГ. 16

2. Спуснете устройството за обиране на пода,
като спуснете надолу лоста за повдигането на
обирача (Фиг. 17). Вакуумният мотор ще се
включи автоматично.

ФИГ. 17

3. Спуснете почистващата глава към пода,
посредством натискане на педала за повдигане
на почистващата глава, както е показано (Фиг.
18).

ФИГ. 18

4. Дръпнете лоста за управление, за да
стартирате почистването (Фиг. 19).

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

ФИГ. 19
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5. За стандартно почистване, завъртете бутона
за контрол на притока на разтвор в желаната
позиция (Фиг. 20).

ФИГ. 20

6. За да преустановите почистването, освободете
лоста за управление, повдигнете почистващата
глава и обирача и завъртете ключа до позиция
"изключено".

По време на работа с машината

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар
или взрив. Не засмуквайте огнеопасни
материали или реактивни метали.

1. Застъпвайте всяка почистена пътека с около 5
см.

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

3. Забърсвайте гумите на обирача с кърпа, ако те
оставят черти. Метете предварително района,
за да предотвратите оставяне на черти.

4. Не управлявайте машината по наклони.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато
използвайте машината, преминавайте бавно по
наклонени и хлъзгави повърхности.

5. При появата на прекалено много пяна,
изсипете препоръчителния разтвор за контрол
на пяната в резервоара за отработен разтвор.

ВНИМАНИЕ: Проверете за наличие на
прекалено много пяна в резервоара за
отработен разтвор. Изпразнете резервоара, ако
количеството е голямо. Пяната може да не
активира поплавъка за изключване на вакуума,
което може да доведе до повреда в мотора на
вакуума.

6. За много замърсени повърхности използвайте
метода на двойното почистване. Първо
изтъркайте района с вдигнат чистач, оставете
разтвора да престои в продължение на 3-5
минути, след което почистете района повторно
със спуснат чистач.

7. Когато оставяте машината без наблюдение,
отстранявайте ключа и активирайте
спирачката за паркиране, ако е налична.

ИНДИКАТОР ЗА РАЗРЯД НА АКУМУЛАТОРНАТА
БАТЕРИЯ

Индикаторът за разаряд на акумулаторната
батерия показва нивото на заряд в
акумулаторната батерия. Когато акумулаторните
батерии са напълно заредени, всички индикаторни
лампички светят. С разреждането на
акумулаторните батерии светлините на индикатора
угасват една по една от дясно на ляво.
За да удължите живота на акумулаторните
батерии, не позволявайте индикаторните лампички
да спаднат под нивото на разряд, както е описано
по-долу.

ЗАБЕЛЕЖКА: Презареждайте акумулаторните
батерии ЕДИНСТВЕНО, когато машината е била
използвана в продължение на общо 30 или повече
минути.
Когато нивото на разряд достигне последната
жълта лампичка, тя ще започне да премигва,
спрете почистването и презаредете
акумулаторните батерии (Фиг. 23). Ако се появи
червена светлина, функциите по почистване ще
бъдат автоматично изключени. Това защитава
акумулаторните батерии от пълно разреждане.
Презаредете акумулаторните батерии незабавно.

Спрете почистването и
заредете акумулаторните

батерии

ФИГ. 21
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АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ

Машината е снабдена с верижен прекъсвач, който
да защитава мотора на четката от повреда. Бутона
за рестартиране на верижния прекъсвач е
разположен върху контролния панел (Фиг. 22). В
случай, че верижният прекъсвач се активира,
определете причината, оставете мотора да се
охлади и след това ръчно рестартирайте бутона на
верижния прекъсвач.

ФИГ. 22

ВРЕМЕВИ ИЗМЕРВАТЕЛ

Времевият измервател записва общия брой
часове, по време на които е бил активиран
моторът на четката. Използвайте времевия
измервател, за да определите кога е необходимо
извършването на препоръчаните процедури по
техническа поддръжка и за записване на
сервизната история (Фиг. 23).

ФИГ. 23

ИЗТОЧВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ

Резервоарът за отработен разтвор трябва да бъде
източван и почистван след всяка употреба.
Резервоарът за чист разтвор трябва да бъде
почистван периодично, за да се отстранява
натрупване на утайки от водата.

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

ИЗТОЧВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ОТРАБОТЕН
РАЗТВОР

1. Придържайки нагоре маркуча за източване,
отстранете капачката и спуснете маркуча, за
да източите (Фиг. 24).

ФИГ. 24

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използвате кофа за
източването на машината, не използвайте същата
кофа за пълнене на резервоара за чист разтвор.

2. Отворете капака на резервоара за отработен
разтвор и измийте резервоара (Фиг. 25).

ФИГ. 25
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3. Почистете мрежестия поплавък за прекъсване
и тавата с утайките, разположени в резервоара
за отработен разтвор (Фиг. 34).

ФИГ. 26

ИЗТОЧВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ЧИСТ
РАЗТВОР

За да източите остатъчната вода от резервоара за
чист разтвор, издърпайте от поставката му
маркуча за контрол на нивото на разтвор в
резервоара (Фиг. 27).

ФИГ. 27

ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ

ВНИМАНИЕ: За да удължите живота на
акумулаторните батерии, зареждайте ги само,
ако машината е била използвана в
продължение на 30 или повече минути. Не
оставяйте акумулаторните батерии разредени в
продължение на дълъг период от време.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар
или взрив. Акумулаторните батерии отделят
водород. Пазете от искри и открит пламък.
Отделението за aкумулаторни батерии трябва
да бъде отворено по време на зареждането им.

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато
обслужвате акумулаторните батерии, носете
предпазни ръкавици и защитна маска за очите
при работа с акумулаторните батерии или
кабелите им. Избягвайте контакт с
акумулаторна киселина.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
ЗА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ:

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

S ИЗХОДНО НАПРЕЖЕНИЕ - 24 V

S ИЗХОДЕН ТОК - 9 A

S ВЕРИГА ЗА АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

S ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ТЯГОВИ АКУМУЛАТОРНИ
БАТЕРИИ

УПОТРЕБА НА БОРДОВОТО ЗАРЯДНО
УСТРОЙСТВО

ВАЖНО: Преди да заредите акумулаторните

батерии, моля, уверете се, че настройките на

зарядното устройство са правилни за типа на

вашата акумулаторна батерия (напр.

оловнокиселинни, гел и др.) Неправилните

настройки на зарядното устройство може да

доведат до повреда на акумулаторната

батерия.

За да определите вида на акумулаторните
батерии, вижте етикета им. Ако видът не е
посочен, свържете се с доставчика на
акумулаторните батерии.
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За да проверите настройките на зарядното

устройство:

Ако по време на стартиране на зарядното
устройство, червеният индикатор премигне два
пъти, това означава, че зарядното устройство е
настроено за мокри/оловнокиселинни
акумулаторни батерии. Ако зеленият индикатор
премигне два пъти, зарядното устройство е
настроено за акумулаторни батерии с гел (Фиг. 28).

ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте "Таблицата за промяна
настройките на зарядното устройство" за
настройки на друг тип акумулаторни батерии (Фиг.
30).

ФИГ. 28

За да промените настройките на зарядното

устройство:

1. Отстранете зарядното устройство от машината
(Фиг. 29).

2. Отстранете щепсела от дъното на зарядното
устройство, за да получите достъп до
превключвателите на настройките (Фиг. 29).

ФИГ. 29

2. Настройте превключвателите на настройките в
съответствие с таблицата за промяна на
настройките (Фиг. 30). По време на повторната
настройка кабелът на зарядното устройство
трябва да е изваден.

Таблица за промяна настройките на
зарядното устройство.

Акумулаторна батерия Превключване 1 2

Мокра (оловнокиселинна) ВКЛ. ИЗКЛ.

LM Мокра ВКЛ. ВКЛ.
(частична поддръжка)

Гел ИЗКЛ. ВКЛ.

Гел Exide ИЗКЛ. ИЗКЛ.

ФИГ. 30

За да заредите акумулаторните батерии:

1. Транспортирайте машината до място с добра
вентилация.

2. Паркирайте машината върху равна, суха
повърхност и завъртете ключа до позиция
"изключено".

3. Ако зареждате мокри (оловно-киселинни)
акумулаторни батерии, проверете нивото на
течността в тях преди да пристъпите към
зареждане (Виж "ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
НА АКУМУЛАТОРНИТЕ БАТЕРИИ").

4. Отворете резервоара за отработен разтвор за
вентилация
(Фиг. 31).

ФИГ. 31

5. Включете променливотоковия захранващ
кабел на зарядното устройство в правилно
заземен контакт (Фиг. 32).

ЗАБЕЛЕЖКА: По време на зареждане машината
няма да работи.

ФИГ. 32
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6. След като цикълът на зареждане започне
индикаторните лампички ще преминават от
червено, през жълто, до зелено (Фиг. 33).
Когато зелената индикаторна лампичка светне,
това означава, че цикълът на зареждане е
приключил. Изключете захранващия кабел на
зарядното устройство.

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

ФИГ. 33

КОДОВЕ НА ПОВРЕДИ НА БОРДОВОТО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО

КОД НА ПОВРЕДА ПОВРЕДА РЕШЕНИЕ

Премигващ жълт
индикатор

Слаба връзка с кабела на зарядното
устройство

Проверете връзката с кабела на
зарядното устройство

Разхлабен или повреден кабел за
акумулаторна батерия

Проверете кабелните връзки на
акумулаторната батерия

Неподходяща акумулаторна батерия Заменете с подходяща акумулаторна
батерия

Повреда в изходящия кръг - повреден
изходящ кабел

Свържете се с центъра за обслужване
на клиенти

Повреда във вътрешния кръг - изгорял
предпазител

Сменете зарядното устройство

Премигващ червен
индикатор

Предпазен таймер - превишено време на
зареждане

Повторете цикъла на зареждане. Ако
повредата се повтаря, подменете
акумулаторните батерии
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ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА

МАШИНАТА

За да поддържате машината в добро работно
състояние, моля, следвайте процедурите за
техническо обслужване на машината.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
поражение от електрически ток. Преди да
започнете да обслужвате машината, откачете
кабелите на акумулаторната батерия.

Ежедневно техническо обслужване

1. Източвайте и почиствайте резервоара за
отработен разтвор (Фиг. 34).

ФИГ. 34

2. Сваляйте тавата за утайка и я изпразвайте
(Фиг. 35)

ФИГ. 35

3. Отстранете и почистете мрежестия поплавък
за прекъсване, разположен в резервоара за
отработен разтвор (Фиг. 36).

ФИГ. 36

4. Източвайте резервоара за чист разтвор (Фиг.
37)

ФИГ. 37

5. Отстранявайте пада/четката и почиствайте.
Завъртайте пада или го подменяйте, когато се
износи (Фиг. 38).

ФИГ. 38
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6. Изтривайте гумите на обирача (Фиг. 39). Когато
машината не се използва, повдигайте от пода
устройството за обиране или го закачайте на
скобата за съхранение.

ФИГ. 39

7. Проверявайте състоянието на гумите на
обирача (Фиг. 40). Обръщайте гумата, ако е
износена.
(Виж "ПОДМЯНА ГУМИТЕ НА ОБИРАЧА")

ФИГ. 40

8. Почиствайте машината с универсален
почистващ препарат и влажна кърпа (Фиг. 41).

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато
почиствате машината, не я мийте с водоструйка
или с маркуч. Може да доведе до електрическа
неизправност.

ФИГ. 41

9. Проверявайте състоянието на предпазния
обръч на почистваща глава, подменяйте го при
износване или повреда (Фиг. 42).

ФИГ. 42

10. Презареждайте акумулаторните батерии след
употреба в продължение на общо 30 или
повече минути (Фиг. 43). (Вижте глава
"ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНИТЕ
БАТЕРИИ").

ФИГ. 43

ЕЖЕМЕСЕЧНА ПОДДРЪЖКА

1. Отстранете филтъра на резервоара за чист
разтвор изпод машината и изплакнете
мрежата (Фиг. 4). Уверете се, че резервоарът
за чист разтвор е празен, преди да отстраните
филтъра.

ФИГ. 44
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2. Оловно-киселинни акумулаторни батерии:
Почиствайте горните части на акумулаторните
батерии, за да предотвратите корозия (Виж
"ПОДДРЪЖКА НА АКУМУЛАТОРНИТЕ
БАТЕРИИ").

3. Проверявайте за разхлабени връзки на
кабелите на акумулаторните батерии.

4. Проверявайте и почиствайте уплътнението на
резервоара за отработен разтвор (Фиг. 45).
Подменяйте при повреда.

ФИГ. 45

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

6. Проверявайте машината за разхлабени гайки и
болтове.

7. Проверявайте машината за утечки.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА
ЕЛЕКТРОМОТОРА

За подмяна на въглената четка се свържете с

оторизиран сервизен център на "Tennant ".

Смяна на карбонова четка Часове

Вакуумен мотор 750

Двигател на почистващата четка 750

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от
поражение от електрически ток. Преди да
започнете да обслужвате машината, откачете
кабелите на акумулаторната батерия.

ПОДМЯНА НА ГУМЕНИЯ ОБИРАЧ

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

1. Отстранете устройството за обиране от
машината.

2. Разхлабете скобата на лентата и отстранете
лентата от обирача (Фиг. 46).

ФИГ. 46

3. Извадете и завъртете задния пласт под нов
ъгъл на обиране. (Фиг. 47).

ФИГ. 47
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4. Махнете болтовете от предния пласт на
обирача и го завъртете от край до край (Фиг.
48).

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте края с петте улея за
подови винилови настилки и края с трите улея за
подове от циментови настилки.

ФИГ. 48

ПОДДРЪЖКА НА АКУМУЛАТОРНИТЕ БАТЕРИИ
(Оловно-киселинни акумулаторни батерии)

1. Проверявайте често нивото на течност в
акумулаторните батерии, за да не допускате
повредата им. Течността трябва да бъде до
указаното ниво (Фиг. 49). Добавяйте
дестилирана вода, ако нивото е ниско. НЕ
ПРЕПЪЛВАЙТЕ, течността може да се
разшири и да прелее при зареждането.

Преди зареждане След зареждане

ПРАВИЛНО НИВО НА ТЕЧНОСТТА В
АКУМУЛАТОРНИТЕ БАТЕРИИ:

ФИГ. 49

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар
или взрив. Акумулаторните батерии отделят
водород. Пазете от искри и открит пламък.
Отделението за акумулаторни батерии трябва
да бъде отворено по време на зареждането им.

2. Почиствайте акумулаторните батерии, за да
предотвратите корозия.
Използвайте четка за почистване с разтвор от
сода за хляб и вода (Фиг. 50).

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: При почистване на
акумулаторните батерии носете защитни
ръкавици и защитна маска за очите. Избягвайте
контакт с акумулаторна киселина.

ФИГ. 50

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАШИНАТА

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

1. Повдигнете почистващата глава и закачете
обирача на скобата за съхранение.

2. Натоварете машината, като използвате
препоръчаната рампа за товарене.

3. Позиционирайте предната част на машината
към предната част на ремаркето или камиона и
спуснете почистващата глава.

4. Поставете блокировка зад всяко колело, за да
предотвратите потеглянето на машината.

5. Подсигурете машината с ремъци. Машината е
оборудвана с два ремъка (Фиг. 51).

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

СКЛАД

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

2. Източвайте и изплаквайте добре резервоарите.

3. Съхранявайте машината на сухо място, с
вдигнати обирач и почистваща глава.

4. Отворете капака на резервоара за
отработения разтвор, за да осигурите
въздушна циркулация.

ВНИМАНИЕ: Не оставяйте машината под дъжда,
съхранявайте я на закрито.

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

ЗАЩИТА ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ

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

2. Почиствайте филтъра на резервоара за чиста
вода, намиращ се под машината (Фиг. 51).

ФИГ. 51

3. Излейте наведнъж 1 галон (4 литра)
възстановяващ антифриз (RV) за превозни
средства в резервоара за чист разтвор.
Не разреждайте.

4. Включете машината и работете със системата
за приток на разтвора. Изключете системата,
когато забележите червеният RV антифриз.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Машината няма да работи Разредени акумулаторни батерии Заредете акумулаторните батерии

Повредена(и) акумулаторна(и)
батерия(и)

Подменете акумулаторната(ите)
батерия(и)

Разхлабен кабел на акумулаторна
батерия

Затегнете разхлабения кабел

Неизправен превключвател
Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Бордовото зарядно
устройство няма да работи

Щепселът не е включен в
електрическата мрежа

Проверете съединението на
щепсела

Неизправен захранващ кабел Подменете кабела

Открита грешка. (Виж "КОДОВЕ НА ПОВРЕДИ НА
БОРДОВОТО ЗАРЯДНО
УСТРОЙСТВО").

Моторът на четката няма да
работи

Почистващата глава е повдигната
от пода

Свалете почистващата глава

Активиран е верижният прекъсвач
на мотора на четката

Рестартирайте бутона на верижния
прекъсвач на четката

Неизправен превключвател на
почистваща глава
(повдигане/спускане)

Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Повреда в лоста за управление Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Повреда в електромотора на
четката или в окабеляването

Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Износени въгленови четки Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Вакуумният мотор не работи Обирачът е повдигнат от пода Спуснете обирача

Изгорял предпазител на вакуумния
мотор

Подменете 25 Amp предпазител

Повреда във вакуумния мотор или
в окабеляването

Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Износени въгленови четки Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Слаб или липса на приток на
разтвор

Запушен филтър на резервоара за
разтвор или маркуч за разтвор

Почистете филтъра на резервоара
за разтвор или промийте маркуча
за разтвор

Запушен вентил за разтвора Свалете вентила и го почистете

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

Настройте винта за контрол на
нивото на приток на разтвор

Разхлабена гайка на контролния
винт

Калибрирайте винта и затегнете
гайката

Слабо всмукване на вода Резервоарът за отработен разтвор
е пълен

Източете резервоара за отработен
разтвор

Разхлабена капачка на маркуча за
източване

Затегнете капачката
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ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ - Продължение

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Слабо всмукване на вода Запушен е мрежестият поплавък за
прекъсване, разположен в
резервоара за мръсна вода

Почистете мрежата

Запушено устройство за обиране Почистете устройството за обиране

Износени гуми на обирача Подменете или завъртете гумите
на обирача

Неправилен ъгъл на наклон на
гумите на обирача

Настройте височината на гумите на
обирача

Разхлабени връзки на вакуумния
маркуч

Закрепете здраво връзките на
маркуча

Запушен вакуумен маркуч Отстранете боклуците,
причиняващи запушването

Повреден вакуумен маркуч Сменете вакуумния маркуч

Капакът на резервоара за
отработен разтвор не е поставен

Поставете правилно капака

Повредено уплътнение на капака
на резервоара за отработен
разтвор

Сменете уплътнението

Повреден вакуумен мотор Свържете се с центъра за
обслужване на клиенти

Нисък заряд на акумулаторните
батерии

Презаредете акумулаторните
батерии.

Намалена продължителност
на работа

Акумулаторните батерии не са
напълно заредени

Заредете напълно акумулаторните
батерии

Дефектни акумулаторни батерии
Подменете акумулаторните
батерии

Извършете дейностите по
обслужване на акумулаторните
батерии

Вж. "ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
НА АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ"

Неизправно зарядно устройство за
акумулаторни батерии

Поправете или подменете
зарядното устройство
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СПЕЦИФИКАЦИИ

МОДЕЛ T2

ДЪЛЖИНА 1 120 мм

ШИРОЧИНА 478 мм

ВИСОЧИНА 930 мм

ТЕГЛО 80 кг. / 136 кг. с акумулаторните батерии

МИНИМАЛЕН ПРОХОД ПРИ ЗАВОЙ 1 219 мм

КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ОТРАБОТЕН РАЗТВОР 36 л

КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ЧИСТ РАЗТВОР 26 л

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ (В реални условия) 672 м2 за час

ШИРИНА НА ПОЧИСТВАНАТА ПЪТЕКА 430 мм

СТЕПЕН НА НАЛЯГАНЕ НА ТАМПОНА 23 кг

ШИРОЧИНА НА ЧИСТАЧКАТА 696 мм

МОТОР НА ЧЕТКАТА 0,75 Kw, 230 об/мин, 24 V, 37 A

ДВИГАТЕЛ НА ПРАХОСМУКАЧКАТА 0,30 kW, 2-степенен 5,7, 24 V, 13 A

СЪБИРАНЕ НА ВОДА 100 Mbar

КАПАЦИТЕТ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ (2) 12 V, Норма 85 Ah / 5 ч., 72 Ah / 5 ч., 70 Ah / 5 ч.

РАБОТНИ ЧАСОВЕ ЗА ЕДНО ЗАРЕЖДАНЕ Батерии 85Ah - До 2 часа

Акумулаторни батерии 72Ah - До 1,75 часа

Акумулаторни батерии 70Ah - До 1,75 часа

БОРДОВО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО 100-240 VAC, 5,3 A, 50/60 Hz, 24 VDC, 9 A мощност

НАПРЕЖЕНИЕ ПРАВ ТОК 24 VDC

ОБЩА ЕНЕРГИЙНА КОНСУМАЦИЯ Номинална стойност 25 Amp

СТЕПЕН НА ЗАЩИТА IPX3

НИВО НА ДЕЦИБЕЛИТЕ ПРИ УХОТО НА
ОПЕРАТОРА, В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ.*

68 dB(A)

ВИБРАЦИИ ПРИ РЪЧНИТЕ КОНТРОЛНИ МЕХАНИЗМИ <2,5 м/сек.2

МАКСИМАЛЕН НАКЛОН 2% (1)

* А-претеглено ниво на звуково налягане измерено по ISO 11201, в съотвествие с ISO 4871. Отклонението е 2 дециела.

РАЗМЕРИ НА МАШИНАТА

1128 mm

486mm

1093 mm

763 mm
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