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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящото ръководство се доставя с всеки един нов модел. То осигурява необходимите инструкции за работа и техническа
поддръжка.
Прочетете изцяло това ръководство и изучете
машината преди да пристъпите към работа с нея или към нейното обслужването.

Тази машина работи отлично. Въпреки това, най-добри резултати при минимални разходи ще се постигат ако:
• С машината се работи с нужното внимание и грижа.
• Машината се поддържа редовно, съгласно предоставените инструкции за нейното техническо обслужване.
• Поддръжката на машината се извършва с доставяните от производителя части или техни еквиваленти.
ПАЗЕТЕ
ОКОЛНА СРЕДА
Молим ви да изхвърляте
опаковъчните материали и
използваните компоненти,
като акумулатори и течности,
по безопасен за околната
среда начин съгласно
местните разпоредби за
събиране и преработване на отпадъци.

ДАННИ ЗА МАШИНАТА
Моля, попълнете по време на монтажа за
бъдеща
справка.
Модел № –
Сериен номер –
Дата на монтаж –

Винаги рециклирайте.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
S16 е индустриална седлова машина, предназначена за почистване на груби и твърди повърхности (бетон, плочки, камък, синтетични
материали и др.) и повърхности с мокети (найлон, полиестер и / или вълна в търговски помещения). Обичайните приложения включват
училища, офис сгради, конгресни центрове, летища, складове, производствени съоръжения и търговски центрове. Не използвайте
тази машина върху пръст, трева или повърхности с мокети в жилищни сгради. Тази машина е предназначена за използване на открито
и закрито. Тази машина не е предназначена за използване по обществени пътища. Не използвайте тази машина за друго, освен
описаното в настоящото ръководство за оператора.

Tennant Company
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden−Нидерландия
europe@tennantco.com
www.tennantco.com
Спецификациите и частите са обект на промяна без предизвестие.
Оригинални инструкции, авторско право© 2020 компания TENNANT, отпечатано в Нидерландия.
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БЕЗОПАСНОСТ
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ –
ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
В настоящото ръководство са използвани
следващите предупреждения, съобразно
посоченото в описанието им:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждение
за опасности или практики, които не
са безопасни и които биха могли да
доведат до тежки телесни наранявания
или смърт.
ВНИМАНИЕ: Предупреждение за
практики, които не са безопасни и които
биха довели до незначителни или леки
персонални наранявания.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: За идентифициране
на действия, които трябва да се спазват
стриктно с цел осигуряване безопасната
работа на оборудването.

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 лице за извършване
на подобна дейност, за да се избегнат опасностите.
Тази машина може да бъде оборудвана с
технология за автоматична комуникация
чрез мобилна мрежа. Ако машината ще бъде
експлоатирана на места, където използването на
клетъчни телефони е ограничено поради опасност
от пречещо въздействие, моля, свържете се с
представител на Tennant за информация как
да бъде изключена комуникацията по клетъчен
телефон.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
1.

Не управлявайте машината:
- Освен ако не сте обучени и придобили
правоспособност.
- Освен ако не сте прочели и разбрали
ръководството за експлоатация.
- Под влияние на алкохол или наркотици.
- Докато използвате мобилен телефон или
други видове електронни устройства.
- Освен ако не сте психически и физически
способни да спазвате инструкциите.
- С деактивирана спирачка.
- Без филтри или със запушени филтри.
- В замърсена среда без включена вакумна
перка.
- Ако тя не е в надлежното изправно
състояние.
- На места, където са налице запалими пари/
течности или лесно възпламеним прах.
- На места, в които е твърде тъмно, за да
виждате уредите за управление или да
работите с машината, освен ако не са
включени работните светлини/фаровете.
- На места с опасност от падащи предмети,
освен ако не е оборудвана с предпазен
покрив.

2.

Преди да включите машината:
- Проверете машината за течове.
- Уверете се, че всички предпазни устройства
са в наличност и функционират правилно.
- Проверете дали спирачките и кормилната
уредба функционират нормално.
- Регулирайте седалката и затегнете колана
(ако е наличен).

Посочената по-долу информация указва
потенциално опасни условия за оператора.
Разберете кога могат да съществуват тези условия.
Открийте разположението на всички защитни
устройства по машината. Незабавно докладвайте
за повреди или неправилно функциониране на
машината.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оловнокиселинните акумулатори изпускат
водороден газ. В резултат на това може
да възникне пожар или експлозия.
Пазете далеч от искри и открит огън.
При зареждане оставяйте капаците
отворени.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Лесно запалимите
материали или реактивни метали могат
да причинят експлозия или пожар. Не
вдигайте.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повдигнатият
контейнер може да падне. Блокирайте
опорната шина на контейнера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повдигнете рамото
на лоста за повдигане. Избягвайте
подемните рамена на контейнера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Тежък предмет.
Неправилното повдигане може да
доведе до увреждане на гърба.
Използвайте подемник при премахване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасности,
свързани с електрически ток
– Откачвайте акумулаторните кабели
и щепсела на зарядното устройство
преди обслужване на машината.
– Не зареждайте акумулаторите
с повреден захранващ кабел. Не
променяйте щепсела.
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3.

Когато използвате машината:
- Използвайте само съгласно описаното в
ръководството.
- Използвайте спирачките, за да спрете
машината.
- Не засмуквайте горящи или пушещи
остатъци, като цигари, кибрит или гореща
пепел.
- Движете се бавно по наклонени и хлъзгави
повърхности.
- Не метете на рампи с наклон над 14,1% / 8°.
Не се придвижвайте по рампи с наклон над
21,3% / 12°.
- Намалявайте скоростта, когато правите
завой.
- Останете изцяло вътре в кабината на
оператора, докато машината се движи.
- Винаги наблюдавайте околните условия,
докато работите с машината.
- Управлявайте машината внимателно при
движение на заден ход.
- Придвижвайте машината внимателно, когато
контейнера е вдигнат (високо изпразване).
- Убедете се, че е налице достатъчно
разстояние преди да повдигнете контейнера
(високо изпразване).
- Не повдигайте контейнера, когато машината
е на наклон (високо изпразване).
- Внимателно изпразвайте контейнера.
Вместимостта на контейнера е максимум
91 кг (200 фунта). Неправилното повдигане
на тежък материал може да доведе
до преразтягане на гърба или друго
нараняване (ниско изпразване).
- Не позволявайте достъп до машината на
деца и неупълномощени лица.
- Не возете пътници на която и да е част от
машината.
- Винаги спазвайте правилата за безопасност
и правилата за движение по пътищата.
- Незабавно докладвайте за повреди или
неправилно функциониране на машината.

4.

Преди да приключите работа или преди да
обслужвате машината:
- Спрете на хоризонтална повърхност.
- Изключете машината и извадете ключа.

5.

Когато обслужвате машината:
- Работата трябва да се извършва при
достатъчно осветление и видимост.
- Поддържайте зоната добре вентилирана.
- Избягвайте движещите се части. Не носете
широки дрехи, бижута и вържете безопасно
дългата коса.
- Блокирайте колелата на машината, преди да
я повдигате с крик.
- Повдигайте машината с крик единствено
на предназначените за това места.
Подсигурете машината с подемни опори.
- Използвайте подемник или крик, които ще
издържат теглото на машината.
- Не бутайте или теглете машината без
оператор на седалката, който да контролира
машината.
- Не бутайте или теглете машината по
наклони с деактивирана спирачка.
- Използвайте картон, за да откриете течове
на хидравлична течност под налягане.
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- Не пръскайте машината със струя под
налягане или от маркуч в близост до
електрическите компоненти.
- Изключвайте акумулаторните връзки и
кабела на зарядното устройство преди
работа по машината.
- Не дърпайте кабела на зарядното устройство
на акумулатора, за да го изключите. Хванете
щепсела за края и издърпайте.
- Не използвайте несъвместими зарядни
устройства за акумулатори, тъй като това
може да повреди акумулаторните пакети и
да причини пожар.
- Редовно проверявайте кабела на зарядното
устройство за наличие на повреди.
- Не изключвайте DC кабела на външното
зарядно устройство от контакта на
машината по време на работа на зарядното
устройство. Може да възникне волтова
дъга. В случай, че се налага да прекъснете
процеса на зареждане, изключете първо
променливо-токовия захранващ кабел.
- Избягвайте контакт с акумулаторната
киселина.
- Пазете всички метални предмети далеч от
акумулаторите.
- Използвайте непроводимо устройство за
отстраняване на акумулатора.
- Използвайте подемник и подходяща помощ,
когато вдигате акумулаторите.
- Поставянето на акумулатора трябва да се
извършва от обучен персонал.
- Следвайте указанията за безопасност при
отстраняване на акумулатора.
- Всички ремонти трябва да се извършват от
обучен механик.
- Не променяйте първоначалния дизайн на
машината.
- Използвайте доставени от Tennant или
съвместими резервни части.
- Носете лични предпазни средства, ако е
необходимо и когато това се препоръчва в
ръководството.
За безопасност: носете антифон.
За безопасност: носете предпазни
ръкавици.
За безопасност: носете защитни очила.
За безопасност: носете маска против
прах.
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8

Когато товарите/разтоварвате машината на/от
камион или ремарке:
- Използвайте рампа, камион или ремарке,
които ще издържат теглото на машината и
оператора.
- Преди товарене на машината, изпразнете
хопера за мръсотия.
- Не управлявайте по хлъзгава рампа.
- Бъдете внимателни при движение по рампа.
- Не товарете/разтоварвайте машини на
рампи с наклон над 21,3% / 12°.
- Изключете машината и извадете ключа.
- Блокирайте гумите на машината.
- Привържете машината към камиона или
ремаркето.

S16 9045329 (11-2020)

БЕЗОПАСНОСТ
Изброената по-долу предупреждаващата
маркировка е по указаните места на машината.
Замяна на повредени/липсващи етикети
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЕТИКЕТ –
Точка на прищипване при
повдигане. Избягвайте подемните
рамена на контейнера.

СТИКЕР ЗА БЕЗОПАСНОСТ – Само
упълномощен механик.

1205722

Намира се на капака на електронното
отделение (зад капака на седалката на
оператора).

1225590

Намира се на гърба
на двете повдигащи
рамена (само при
машини с високо
разтоварване).

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЕТИКЕТ–
Повдигнатият хопер може да падне.
Блокирайте опорната шина на контейнера.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЕТИКЕТ –
Въртяща се четка. Пазете
ръцете си.

1251176

Намира се отстрани на двете повдигащи
рамена (само при машини с високо
разтоварване).

S16 9045329 (11-2020)

Намира се на
пластината(ите) на
страничните четки (при
машини, оборудвани
само с допълнителна(и)
странична(и) четка(и)).
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БЕЗОПАСНОСТ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА МАРКИРОВКА
– Акумулаторните батерии отделят
водород. В резултат на това може
да възникне пожар или експлозия.
Пазете далеч от искри и открит огън.
При зареждане оставяйте капаците
отворени.

СТИКЕР ЗА БЕЗОПАСНОСТ – Само
упълномощен механик.

1205722

Разположен на електрическото табло.

1205563

Намира се в долната
част на капака на
плочата на седалката.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА МАРКИРОВКА - Опасност
от токов удар. Не зареждайте акумулаторните
батерии когато кабелът е повреден.

СТИКЕР ЗА
БЕЗОПАСНОСТ –
Прочетете
ръководството, преди
да започнете работа с
машината.

1204748

Намира се в долната част на капака на плочата на
седалката.

1206682

Разположен на
електрическото табло.

10
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БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЕТИКЕТ - Четката изхвърля
отпадъци. Изключете мотора преди да
повдигнете контейнера.

1254722

Намира се на гърба на контейнера (само при
машини с ниско разтоварване)

S16 9045329 (11-2020)
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РАБОТА
РАБОТА
МАШИННИ КОМПОНЕНТИ

D

E

G

F

H

C

B

A

I

J

К
P

L

М

O

A. контейнер
B. Дръжка на контейнера (само при ниско
разтоварване)
C. Десен капак
D. Звуков / мигащ сигнал за заден ход (опция)
E. Седалка на оператора
F. Волан
G. Дясно табло за управление
H. Ляво табло за управление

12

N
I. Лява странична четка (опция)
J. Дясна странична четка (опция)
K. Опора на контейнера (само високо
разтоварване)
L. Филтър на хопера
M. Ляв капак
N. Врата за достъп до основната четка за
измитане
O. Основна четка за измитане
P. Контролни педали

S16 9045329 (11-2020)

РАБОТА
КОНТРОЛНИ ПАНЕЛИ

C

E

D

B
H
F
A

G

J
К

М
L

N
O

I

S
U

T
R

Q

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Превключвател с ключ
Превключвател за посока
Бутон за аварийно изключване
Превключвател за прахосмукачка (опция)
Превключвател за повдигане / сваляне на
контейнера (само високо изпразване)
Превключвател за извеждане на
контейнера (само високо изпразване)
Превключвател за фарове/аварийни
светлини (опция)
Брояч на часове
Светлинни индикатори на акумулатора
Светлинни индикатори за натиск на
основна четка за почистване
Бутон за натиска на основната четка

S16 9045329 (11-2020)

P

L. Бутон за вакуумната перка
M. Индикаторни лампи за вакуумния
вентилатор (зад волана)
N. Бутон 1-Step
O. бутон ECO (икономичен)
P. Бутон за начален екран
Q. Бутон за вибрационно сито на филтъра
R. Бутон за дясната странична четка за
измитане
S. Бутон за измитане с лявата странична
четка (опция)
T. Бутон за безопасност на контейнера (само
високо изпразване)
U. Светлинни индикатори (Износена четка,
Ниско ниво на резервоара за ABW
(Автоматично заливане на батерията)
(опция), HEPA филтърът е запушен (опция)
и индикатори за неизправност)
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РАБОТА
КОНТРОЛНИ ПЕДАЛИ

A

B

C

A. Спирачен педал
B. Педал за придвижване
C. Педал за управление на уловителя на едри
отпадъци
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РАБОТА
ОБЯСНЕНИЯ НА СИМВОЛИТЕ
Тези символи се използват при работа с машината,
за да обозначат контролите, показанията и
функциите.

Включено

Изключено

Индикатор за неизправност/
предупреждение

Сирена

Амортизирани основни четки

Интелигентно пълнене при ABW
(автоматично водоналиване на
акумулатора) (опция)

HEPA (високоефективен филтър за
почистване на въздуха)

Eco (икономичен режим)

1–Step

Аварийно спиране

Фарове/аварийна светлина

Шейкър за филтър

Лява странична четка (опция)

Аварийни светлини

Дясна странична четка

Мрежов прекъсвач

Вакуумна перка

Място за поставяне на крика при
повдигане с подемно устройство

Повдигане на контейнера

Заряд на акумулатора

Сваляне на контейнера

Прахосмукачка (опция)

Изсипване на контейнера

Безопасност на контейнера

Прибиране на контейнера

Напред / Заден ход

S16 9045329 (11-2020)
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РАБОТА
МОНТИРАНЕ НА АКУМУЛАТОРИТЕ

3.

Извадете скобата от задната част на
акумулаторното отделение.

4.

С подходяща помощ внимателно поставете
акумулаторите в акумулаторното отделение
и поставете клемите, както е показано. Ако
монтирате по-малки батерии поставете
дунапренови ограничители отстрани, както е
показано.

5.

Свържете кабелите към държачите на
акумулаторите като използвате доставените
държачи на акумулаторите, ЧЕРВЕНИЯ КЪМ
ПЛЮСА (+), А ЧЕРНИЯ КЪМ МИНУСА (–).

НАВОДНЕНИ/ЗАПЕЧАТАНИ ОЛОВНОКИСЕЛИННИ АКУМУЛАТОРИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар
или експлозия. Акумулаторите изпускат
водороден газ. Дръжте далеч от искри
и открит огън. При зареждане дръжте
капака на акумулаторното отделение
отворен.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато обслужвате
машината: Пазете всички метални предмети
далеч от акумулаторите. Използвайте
непроводимо устройство за отстраняване
на акумулатора. Използвайте подемник
и подходяща помощ, когато вдигате
акумулаторите. Поставянето на акумулатора
трябва да се извършва от обучен персонал.
Следвайте указанията за безопасност при
отстраняване на акумулатора.
СПЕЦИФИКАЦИИ НА АКУМУЛАТОРА
Шест 6-волтови оловни акумулатори с дълбок
цикъл.
Максимални размери на акумулаторите: 28,8 инча
/ 731 мм W
x 19,9 инча / 506 мм Д x 15,6 инча / 395 мм В.
1.

Паркирайте машината на хоризонтална
повърхност и извадете ключа.

2.

Повдигнете и отворете капака на отделението
на акумулатора, след което поставете
подпората.

ВАЖНО: Преди зареждане се уверете, че
настройката на зарядното устройство е
правилно зададена за типа акумулатор.
6.
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Поставете отново скобата в задната част на
акумулаторното отделение.
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РАБОТА
РАБОТА С УРЕДИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ИНДИКАТОР ЗА ИЗТОЩЕН АКУМУЛАТОР
Индикаторътза разряд на акумулатора показва
нивото на заряд на акумулаторите по време на
работа на машината.

ИНДИКАТОР ЗА ИЗНОСЕНА ЧЕТКА
Индикаторът за износена четка мига, когато
двигателят на основната четка открие, че
основната четка е износена. За най-добро
измитане се препоръчва основната четка за
измитане винаги да се сменя възможно най-скоро,
когато индикатора за износена четка започне да
мига. Индикаторът за износена четка в крайна
сметка ще свети постоянно, ако основната четка за
измитане не бъде подменена, когато индикаторът
мига, и ефективността от почистване ще продължи
да се влошава. Вижте СМЯНА НА ОСНОВНАТА
ЧЕТКА ЗА МЕТЕНЕ в раздел ПОДДРЪЖКА за
инструкции как да смените основната четка за
измитане.

Когато акумулаторите са напълно заредени,
всички пет индикатора светят. Презаредете
акумулаторите, когато свети само един индикатор.
Не позволявайте зарядът на акумулаторите да
пада под 20% (последен индикатор).
ЗАБЕЛЕЖКА: При първото включване на
машината показанието на индикатора за
заряд на акумулатора не е точно. Оставете
машината да работи няколко минути и тогава
проверете нивото на заряд на акумулаторите.

ИНТЕЛИГЕНТНО ПЪЛНЕНЕ ПРИ ABW
(АВТОМАТИЧНО ВОДОНАЛИВАНЕ НА
АКУМУЛАТОРА) (ОПЦИЯ)
Индикаторът за Smart-Fill ABW свети, когато свети,
когато в резервоара няма достатъчно вода за
зареждане на акумулаторите. Всички функции за
измитане ще спрат да работят и няма да могат
да се включат, ако машината работи 10 часа
след като светлинният индикатор е светнал за
първи път. Вижте Система за пълнене на ABW
(АВТОМАТИЧНО ЗАЛИВАНЕ НА АКУМУЛАТОРА)
в раздел ПОДДРЪЖКА за инструкции как да
напълните резервоара.

S16 9045329 (11-2020)
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РАБОТА
HEPA (HIGH EFFICIENCY PARTICULATE
ARRESTANCE) INDICATOR (MACHINES
EQUIPPED WITH HEPA FILTRATION SYSTEM
OPTION ONLY)
Индикаторът за HEPA филтъра светва, когато
HEPA филтъра трябва да се смени, поради
прекомерно запушване, предотвратяващо
движението на въздуха през филтъра. За найдобра работа винаги сменяйте HEPA филтъра при
първа възможност, когато индикатора за HEPA
филтъра светне. Вижте ИЗВАЖДАНЕ / СМЯНА НА
ПРАХОВИЯ ФИЛТЪР НА КОНТЕЙНЕРА в раздел
ПОДДРЪЖКА за инструкции как да смените HEPA
филтъра.

БРОЯЧ НА ЧАСОВЕ
Броячът на часове отчита отработените часове
на машината. Използвайте тази информация,
за да определите интервалите на техническо
обслужване на машината.

БУТОН 1-STEP

ИНДИКАТОР ЗА НЕИЗПРАВНОСТ
Индикаторът за неизправност свети, когато
се открие код за повреда. Вижте КОДОВЕ
И ИНДИКАТОРИ ЗА НЕИЗПРАВНОСТ /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за допълнителна
информация относно кодовете за неизправност.
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Натиснете бутон 1-STEP, за да активирате
всички избрани функции за измитане. Преди
да натиснете бутон 1-STEP, индикаторите над
всички избрани функции за измитане ще бъдат
включени, но избраните функции ще бъдат в
режим на изчакване докато бутон 1-STEP бъде
натиснат. Натиснете бутон 1-STEP отново, когато
приключите с почистването, за да спрете всички
функции за измитане.
Светлинният индикатор в бутона ще свети когато
бутон 1-STEP бъде активиран.

S16 9045329 (11-2020)

РАБОТА
БУТОН ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА КОНТЕЙНЕРА
Бутонът за безопасност на контейнера трябва
да се натиска и задържа през цялото време,
когато контейнера се повдига или сваля.
Превключвателят за повдигане / сваляне на
контейнера няма да работи, ако бутона за
безопасност на контейнера не бъде натиснат.
Контейнерът ще престане да се вдига/сваля,
ако бутона за безопасност на контейнера не се
натиска, докато контейнера се вдига или сваля.

БУТОНИ ЗА ЛЯВАТА И ДЯСНАТА СТРАНИЧНА
ЧЕТКА
Включване на лявата странична четка (опция):
Натиснете бутона за лявата странична четка.
Светлинният индикатор ще светне.
Изключване на дясната странична четка:
Натиснете бутона за дясната странична четка.
Индикаторната светлина ще изгасне.

Бутон за вакуумната перка

Включване на лявата странична четка: Натиснете
бутона за лявата странична четка. Светлинният
индикатор ще светне.

Включете вакуумната перка: Натиснете бутона на
вакуумната перка за измитане. Долната лампа
ще светне.

Изключване на лявата странична четка:
Натиснете бутона за лявата странична четка.
Индикаторната светлина ще изгасне.

Регулиране на вентилатора на прахосмукачката на
най-високата настройка: Натиснете отново бутона
на вакуумната перка за измитане. Горната и
долната индикаторна лампа ще светят.
Изключете вентилатора на прахосмукачката:
Натиснете бутона на вакуумната перка за
измитане. И двата индикатора ще изгаснат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Страничната(-те) четка(-и) не
може/могат да работи(-ят) независимо от
основните четки за измитане. Основната четка
също се включва със страничната(ите) четка(и),
когато се натисне бутон 1-Step.

S16 9045329 (11-2020)
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РАБОТА
БУТОН ЗА РЕЖИМ ECO (ИКОНОМИЧЕН)

БУТОН ЗА ВИБРАЦИОННО СИТО НА ФИЛТЪРА

Използвайте бутона за режим Eco (икономичен),
to за да удължите времето на работа на машината.
Докато е в режим Eco, всички напрежения на
различните двигатели се понижават, удължавайки
времето за работа на машината и намалявайки
нивата на шума.

Натиснете бутона за вибрационно сито на
филтъра. Вибрационното сито на филтъра ще
работи приблизително 30 секунди.

Включване на режим Eco: Натиснете бутона за
режим Eco, за да поставите машината в режим Eco
(най-ниската скорост на вентилатора и най-малкия
натиск на четките). Светлинният индикатор Eco ще
светне.

Светлинния индикатор на бутона завибриращо
сито на филтъра ще свети докато то работи.
Натиснете бутона за вибрационно сито на
филтъра отново, ако се налага да го спрете.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако филтърът на контейнера се
запуши, докато машината мете, индикаторът
на вибрационното сито ще мига бавно, за да
покаже, че филтърът трябва да се разклати.

Изключване на режим Eco: Натиснете бутона
за режим Eco, за да се върнете в предишните
настройки на машината. Индикаторната светлина
ще изгасне.
ЗАБЕЛЕЖКА: Вентилаторът на
прахосмукачката може да се изключи, докато
машината е в режим Eco, но машината ще
излезе от режим Eco, ако натиска на четката се
промени.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако машината почиства без
прекъсване в продължение на 30 минути или
повече, вибрационното сито автоматично ще
разклати филтъра, когато се натисне бутон
1-Step, за да изключи почистващите системи.
ЗАБЕЛЕЖКА: Вибрационното сито на филтъра
няма да работи, ако контейнерът е повдигнат.
Контейнерът трябва да бъде напълно спуснат,
за да функционира вибрационният филтър.
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РАБОТА
БУТОН ЗА АВАРИЙНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ПОСОКА

Бутонът за аварийно изключване незабавно
спира машината.

Използвайте превключвателя за посока, за
да изберете движение напред или на заден
ход. Натиснете педала за придвижване, за да
преместите машината.

ЗАБЕЛЕЖКА: Воланът трябва да се завърти
изцяло надясно или наляво, ако машината е
спряна на наклон.
Спиране на захранването на машината: Натиснете
бутона за аварийно изключване.
Рестартиране на захранването на машината:
Завъртете бутона за аварийно изключване
надясно, за да го освободите. Завъртете
превключвателя с ключ в изключено положение
(OFF) и след това го завъртете изцяло в посока
на часовниковата стрелка и го освободете във
включено положение (ON).

ЗАБЕЛЕЖКА: При преместване на
превключвателя за посока на заден ход ще
прозвучи алармен сигнал.
ЗАБЕЛЕЖКА: Само за машините, оборудвани с
допълнителни мигащ светлинен / звуков сигнал
за заден ход: Допълнителната светлинна и
звукова сигнализация за заден ход ще работи
само когато машината се движи на заден ход.

Използвайте този бутон само в случай на
аварийна ситуация. Той не е предназначен за
рутинно изключване на машината.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ФАРОВЕ/АВАРИЙНИ
СВЕТЛИНИ
(ОПЦИЯ)
Включване на фаровете и аварийните светлини:
Натиснете горната част на Превключвателя за
фарове/аварийни светлини.
Включени аварийни светлини: Натиснете
Превключвателя за фарове/аварийни светлини
на средна позиция.
Изключване на всички светлини: Натиснете
долната част на Превключвателя за фарове /
аварийни светлини.
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РАБОТА
ПЕДАЛ ЗА ПРИДВИЖВАНЕ

СЕДАЛКА НА ОПЕРАТОРА

Натиснете педала за придвижване, за да
преместите машината.

Лостът за регулиране на седалката "напред/
назад" регулира позицията на седалката.

СПИРАЧЕН ПЕДАЛ
Натиснете спирачния педал, за да спрете
машината.
ЗАБЕЛЕЖКА: Воланът трябва да се завърти
изцяло надясно или наляво, ако машината е
спряна на наклон.

ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ (само за опция със
седалка Deluxe)
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да включите
машината, регулирайте седалката и затегнете
колана.

ПЕДАЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЛОВИТЕЛЯ НА
ЕДРИ ОТПАДЪЦИ
Педалът за управление на уловителя на едри
отпадъци отваря клапата за едри отпадъци пред
главната четка за измитане.
Отваряне: Натиснете педала, когато измитате
едри отпадъци. Клапата пред главната четка за
измитане ще се отвори.
Затваряне: Освободете педала и клапата ще се
затвори, улавяйки едрите, които ще се изметат в
контейнера.
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РАБОТА
КОНЗОЛА НА СЕДАЛКАТА
Конзолата на седалката придържа седалката
горе, за да позволи достъп до акумулаторите.
За да активирате конзолата на седалката,
повдигнете седалката изцяло, докато щифтът се
плъзне в долния прорез на конзолата ѝ

Само за машини със седалки „Делукс“: Издърпайте
и задръжте дръжката за освобождаване на
седалката на оператора, за да освободите
седалката, преди да я повдигнете.
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РАБОТА
КАК РАБОТИ МАШИНАТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЕТКИТЕ
За постигане на най-добри резултати използвайте
подходящи четки за почистваната повърхност.
По-долу е представен списък с четки и видовете
приложения, за които са най-подходящи.
ЗАБЕЛЕЖКА: Степента и видът на замърсяване
играят важна роля при определяне на вида на
използваната четка. За конкретни препоръки се
свържете с представител на Tennant.
Полипропиленова основна четка за пясък
− Препоръчва се за почистване на тежки
натрупвания на пясък и малки частици.

Бутон 1-STEP прави възможно незабавното
стартиране на измитането, като задейства всички
функции за измитане.
Когато работи режимът за измитане, страничните
четки измитат отпадъците в лопатката на
основната четка за измитане. Основната четка
измита отпадъците от настилката и в контейнера.
Вакуумната система издърпва праха през
филтриращата система.
Машината разполага и с опционална система сухо
почистване с HEPA филтър, която помага да се
задържи финия прах.

Полипропиленова основна четка за прозорци
− Препоръчва се за почистване на леки
замърсявания, най-вече върху гладки подови
повърхности.
Полипропиленова основна четка с 6 двойни
редове − Препоръчва се за употреба при
основните приложения за измитане.
Полипропиленова и телена основна четка с
6 двойни редове − Препоръчва се за употреба
при стандартно измитания и леки наслоявания на
мръсотия.
Основна четка с естествени влакна и 8
единични редове − Препоръчва се за мокети и
изкуствени настилки.
Полипропиленова странична четка −
Полипропиленова четка с общо предназначение
за повдигане на леко набита мръсотия без да
надрасква гладко полирани повърхности.

24

S16 9045329 (11-2020)

РАБОТА
ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА С МАШИНАТА

ПРЕДПУСКОВИ ПРОВЕРКИ

Обирайте по-едрите отпадъци преди измитане.
Съберете остатъците от проводници, въжета,
канап, големи парчета дърво или други отпадъци,
които могат да се увият около или да се заплетат
в четките.

Преди работа с машината извършете следните
операции:

Движете машината в права линия, доколкото е
възможно. Избягвайте да се блъскате в колони или
да драскате страните на машината. Застъпвайте
изметените пътеки с няколко сантиметра (няколко
инча). За да не повредите мокетните повърхности,
не въртете волана от едната страна на другата,
докато машината е неподвижна.
Избягвайте да въртите кормилото прекалено
рязко когато машината е в движение. Машината е
много чувствителна към движението на кормилото.
Избягвайте резките завои, освен при спешни
случаи.
Настройвайте скоростта на машината и натиска
на четката според нуждите по време на измитане.
Използвайте подходящата(щите) настройка(и) за
натиск на четката за зоната(ите), която се мете.
Ако качеството на почистване е лошо, спрете
почистването и направете справка с раздел
„ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ ПО
МАШИНАТА“ в настоящото ръководство.
След всяко използване на машината извършвайте
ежедневните процедури по поддръжка (вижте
раздел „ПОДДРЪЖКА НА МАШИНАТА“ в
настоящото ръководство).
Придвижвайте машината бавно по наклонени
повърхности. Използвайте спирачния педал, за
да контролирате скоростта на машината при
движение по наклонени повърхности надолу.
Почиствайте предимно, когато изкачвате наклони,
а не когато се спускате по тях.
ЗАБЕЛЕЖКА: Воланът трябва да се завърти
изцяло надясно или наляво, ако машината е
спряна на наклон.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато използвате
машината, придвижвайте се бавно по
наклонени и хлъзгави повърхности.
Не работете с машината в области, където
температурата на околната среда е над 43°C
(110°F). Не работете с машината в режим на
измитане в области, където температурата на
околната среда е под нулата 0° C (32° F).

 Проверете за теч на течности (само машини
със система за заливане на акумулатора и /
или високо изпразване).
 Проверете нивото на хидравличната течност
(само високо разтоварване).
 Проверете състоянието на прахоулавящия
филтър и уплътненията на контейнера.
 Почистете контейнера и решетката за улавяне
на отпадъци.
 Проверете предпазните престилки на всички
основни четки за повреда и износване.
 Проверете основните четки за износване или
повреда. Отстранете кабели, конци или канап,
увити около основните четки.
 Проверете страничната(ите) четка(и) за
износване или повреда. Отстранете кабели,
конци или канап, увити около главната(ите)
четка(и).
 Само машини с престилки на страничните
четки: Проверете предпазните престилките
на всички странични четки за повреди и
износване.
 Проверете предпазните престилки и
уплътненията на контейнера за повреди и
износване.
 Проверете дали входният филтър на
вакуумната помпа е чист.
 Проверете клаксона, фаровете, стоповете,
светлините за безопасност и алармата за
движение назад (ако е налична).
 Проверете спирачките и волана за правилно
функциониране.
 Проверете гумите за повреди.
 Проверете дневника за поддръжка, за да
определите необходимостта от техническа
поддръжка.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато използвате
машината, не метете на рампи с наклон над
14,1% / 8°. Не се придвижвайте по рампи с
наклон, по-голям от 21,3% / 12°.
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РАБОТА
ВКЛЮЧВАНЕ НА МАШИНАТА

НАТИСК НА ЧЕТКИТЕ

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да включите
машината, регулирайте седалката и затегнете
колана (ако е наличен).

При нормални условия на измитане и при
почистване на повърхности с мокет, натискът на
четките трябва да бъде зададен на най-ниската
настройка. При условия на силна замърсеност,
натискът на четките може да бъде зададен и на
по-висока настройка. Скоростта на придвижване
и състоянието на пода оказват влияние върху
резултата от почистването. Ако четките са
износени, може да се наложи да увеличите
натиска им. При включване или изключване,
машината се връща към последната използвана
настройка.

1.

Седнете на операторската седалка.

2.

Завъртете превключвателя на ON.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако машината току-що е била
изключена, изчакайте поне пет секунди преди да
я рестартирате, така че софтуерът да може
напълно да се рестартира.

НАСТРОЙКА НА НАТИСКА НА ОСНОВНАТА
ЧЕТКАТА
При активиран бутон 1-STEP, натиснете бутона
за натиск на четките, за да увеличите или
намалите техния натиск. Индикаторните светлини
за натиск на четките указват текущата настройка
за натиск.

3.

Запалете светлините (ако има такива).

4.

Поставете превключвателя за посока в
необходимата посока за движение.

5.

Натиснете педала за придвижване, за да
преместите машината.

ЗАБЕЛЕЖКА: Машината няма да се движи, ако
операторът не е седнал на седалката.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да избегнете повреда на
мокетените повърхности, винаги настройвайте
натиска на четката на най-леката настройка,
когато метете тези повърхности.
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РАБОТА
МЕТЕНЕ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Не работете с машината,
ако не сте прочели и напълно разбрали
ръководството за работа.
1.

Завъртете превключвателя на ON.

2.

Ако ще работите с машината в режим Eco:
Натиснете бутона за режим Eco, за да
работите с машината в режим Eco. Натиска на
четката и вентилаторът на прахосмукачката
ще работят на най-ниските настройки.

3.

5.

При необходимост регулирайте натиска на
четката за зоната, която се почиства.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да избегнете повреда на
мокетените повърхности, винаги настройвайте
натиска на четката на най-леката настройка,
когато метете тези повърхности.

6.

Поставете превключвателя за посока в
позиция за движение напред.

7.

Натиснете педала за придвижване, за да
започнете измитането.

Натиснете бутона1-STEP. Лампичката на
бутона ще светне. Всички предварително
зададени функции за метене ще бъдат
включени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Лесно запалимите
материали или реактивни метали могат
да причинят експлозия или пожар. Не
вдигайте.
4.

Ако е необходимо, активирайте функциите
за допълнително измитане, необходими за
почистване на зоната.
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато използвате
машината, придвижвайте се бавно по
наклонени и хлъзгави повърхности.
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РАБОТА
8.

Натиснете педала за управление на уловителя
на едри отпадъци, когато замитате едри
отпадъци, за да повдигнете престилката за
улавяне на големи отпадъци.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако машината почиства без
прекъсване в продължение на 30 минути или
повече, вибрационното сито автоматично ще
разклати филтъра, когато се натисне бутон
1-Step, за да изключи почистващите системи.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако има код за неизправност
или предупреждение по време на работата на
машината, спрете машината и вижте раздела
„НЕИЗПРАВНОСТИ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ“ от
това ръководство за причината и корективните
действия за отстраняване на неизправността
или предупреждението.
12. Изпразвайте контейнера за боклук в края на
всяка смяна или когато е необходимо. Вижте
раздел ИЗПРАЗВАНЕ НА контейнер А от
настоящето ръководство.

9.

Пуснете педала за управление на уловителя
на едри отпадъци, за да спуснете престилката
за улавяне на големи отпадъци, задържайки
големите отпадъци зад престилката. Едва
тогава по-големите отпадъци могат да се
заметат в контейнера.

СПИРАНЕ НА МЕТЕНЕТО
1.

Докато машината все още работи, натиснете
бутона 1-STEP, за да спрете почистването.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако машината почиства без
прекъсване в продължение на 30 минути или
повече, вибрационното сито автоматично ще
разклати филтъра, когато се натисне бутон
1-Step, за да изключи почистващите системи.

10. Когато приключите с измитането, освободете
педала за посока и натиснете спирачния
педал, за да спрете машината.
11. Натиснете бутон 1-STEP, за да спрете
метенето. Индикаторът в бутона ще изгасне и
функциите за почистване ще спрат след кратко
забавяне.
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2.

Освободете педала за придвижване и
натиснете спирачния педал, за да спрете
машината.

3.

Натиснете бутона за вибрационното сито, за
да почистите праха и отпадъците от филтъра.

4.

Изпразвайте контейнера за боклук в края на
всяка смяна или когато е необходимо. Вижте
раздел ИЗПРАЗВАНЕ НА контейнер А от
настоящето ръководство.
S16 9045329 (11-2020)

РАБОТА
ИЗПРАЗВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА
ИЗПРАЗВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА (МАШИНИ С
ВИСОКО ИЗПРАЗВАНЕ)
1.

Закарайте машината до място за изхвърляне
на отпадъци или контейнер.

2.

Натиснете бутона за вибрационно сито
на филтъра. Изтръскването продължава
приблизително 30 секунди. По време на
изтръскването на филтъра свети светлинен
индикатор. Натиснете бутона вибрационно
сито на филтър отново, ако се налага да го
спрете.

5.

Бавно приближете машината на заден ход към
съда за боклук. Разположете контейнера над
този за отпадъците.

6.

Натиснете и задръжте бутона за
безопасност на контейнера и долната част
на превключвателя за вдигане/спускане на
контейнера, за да спуснете контейнера в съда
за отпадъци, за да контролирате праха.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато използвате
машината, управлявайте я внимателно
при движение на заден ход. Придвижвайте
машината внимателно, когато контейнерът е
вдигнат.
7.
3.

Изключете всички функции за почистване
преди да вдигнете контейнера.

4.

След като изтръскването на филтъра
приключи, натиснете и задръжте бутона за
застопоряване на контейнера и горния край
на превключвателя за повдигане/сваляне на
контейнера, за да повдигнете контейнера.
Пуснете бутона и превключвателя, когато
контейнера достигне желаната позиция.
Лампите на превключвателя за завъртане
на контейнера светят, когато контейнера е
вдигнат на височина, достатъчна за безопасно
изхвърляне на съдържанието

Натиснете и задръжте горната част
на превключвателя за завъртане на
контейнера, за да го изпразните Лампите на
превключвателя за завъртане на контейнера
мигат, когато контейнера е изваден.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато използвате
машината, проверявайте дали има достатъчно
пространство преди да повдигнете контейнера.
Не повдигайте контейнера, когато машината е
на наклон.
ЗАБЕЛЕЖКА: Имайте предвид, че минималната
височина на тавана, нужна за повдигане на
контейнера, е 2 220 мм (87,4 инча).
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РАБОТА
8.

Натиснете и задръжте долната част
на превключвателя за завъртане на
контейнера, за да го върнете в изходяща
позиция.

9.

Натиснете и задръжте бутона за
безопасност на контейнера и горната част
на превключвателя за вдигане/спускане
на контейнера, за да вдигнете контейнера
достатъчно, за да почистите горната част на
съда за отпадъци.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако контейнерът не е напълно
прибран преди да бъде спуснат, контейнерът ще
спре да се спуска и ще се прибере напълно, преди
да продължи в напълно спуснато положение.

10. Бавно отдръпнете машината от площадката
или съда за отпадъци.
11. Спрете машината, след това натиснете
и задръжте долния край на бутона за
застопоряване на контейнера и долна част
на превключвателя за повдигане/сваляне на
контейнера, докато бъде напълно свален.
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РАБОТА
ИЗПРАЗВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА (МАШИНИ С
НИСКО ИЗПРАЗВАНЕ)
1.

Закарайте машината до място за изхвърляне
на отпадъци или контейнер.

2.

Натиснете бутона за вибрационното сито,
за да изтръскате отпадъците от филтъра.
Натиснете горната част на превключвателя
на вибриращото сито на филтъра отново, ако
трябва да го спрете.

3.

Изключете всички почистващи функции.

4.

Завъртете превключвателя на OFF.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, изключете я и извадете ключа.
5.

6.

Регулирайте височината на дръжката
на контейнера в желаното положение и
поставете отново двата щифта в дръжката на
контейнера, за да фиксирате дръжката във
вдигнато положение.

7.

Притиснете двата лоста за задържане на
контейнера и повдигнете фиксатора на
контейнера от щифта. Повторете, за да
освободите фиксатора на лоста за задържане
на контейнера, разположен от другата страна
на контейнера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако е необходимо, използвайте
дръжката на контейнера, за да натиснете леко
контейнера в машината, ако той е пълен.

Махнете и двата щифта от дръжката на
контейнера.

8.
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Издърпайте дръжката на контейнера, за да
извадите контейнера от машината.
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РАБОТА
9.

Закарайте контейнера до съда за отпадъци
и наклонете контейнера, за да изпразните
съдържанието от контейнера.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато използвате
машината, внимавайте при изпразването на
контейнера. Вместимостта на контейнера е
максимум 91 кг (200 фунта). Неправилното
повдигане на тежък материал може да
доведе до преразтягане на гърба или лично
нараняване.
10. Машини, оборудвани само с опционални
подвижни кофи за контейнери: Повдигнете
кофите от контейнера и ги изпразнете.
Монтирайте кофите обратно в контейнера.

11. Когато приключите с изпразването на
контейнера, приберете контейнера обратно
в машината, докато фиксаторът на лоста
закрепи контейнера към машината.
12. Спуснете дръжката на контейнера в найниското положение.
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РАБОТА
АКТИВИРАНЕ НА ОПОРНАТА ШИНА
НА КОНТЕЙНЕРА (МАШИНИ С ВИСОКО
РАЗТОВАРВАНЕ)

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ОПОРНАТА ШИНА
НА КОНТЕЙНЕРА (МАШИНИ С ВИСОКО
РАЗТОВАРВАНЕ)

1.

1.

Включете машината.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато стартирате
машината, дръжте крака си на спирачката.
2.

Повдигнете напълно контейнера.

Повдигнете застопоряващия лост на
контейнера от горната страна на цилиндъра
за повдигане на контейнера и спуснете
застопоряващия лост към страната на
повдигащия цилиндър на контейнера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повдигнете рамото
на лоста за повдигане. Избягвайте
подемните рамена на контейнера.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато използвате
машината, проверявайте дали има достатъчно
пространство преди да повдигнете контейнера.
Не повдигайте контейнера, когато машината е
на наклон.
ЗАБЕЛЕЖКА: Имайте предвид, че минималната
височина на тавана, нужна за повдигане на
контейнера, е 2 220 мм (87,4 инча).
3.

Завъртете превключвателя на OFF.

4.

Извадете левия капак от машината или
издърпайте горната част на левия капак от
машината достатъчно, за да осигурите достъп
до застопоряващия лост на контейнера.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато стартирате
машината, задръжте крака си върху спирачката
и насочващия педал в неутрална позиция.
2.

Поставете отново/Обезопасете долния капак
на машината.

3.

Завъртете превключвателя на ON.

4.

Спуснете напълно контейнера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повдигнете рамото
на лоста за повдигане. Избягвайте
подемните рамена на контейнера.

5.

Повдигнете застопоряващия лост на
контейнера върху горната част на цилиндъра
за повдигане на контейнера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повдигнатият
контейнер може да падне. Блокирайте
опорната шина на контейнера.
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РАБОТА
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МАШИНАТА
1.

Вдигнете крака си от педала за движение.

2.

Натиснете бутона 1-STEP, за да спрете
метенето.

3.

Натиснете спирачния педал, за да спрете
машината.

4.

Завъртете превключвателя на OFF и извадете
ключа.

Всички предпазители, капаци и седалката
трябва да са надолу или затворени и трябва да
бъдат осигурени в съответните позиции надолу
или обърнати, преди да се използва вода за
почистване на машината. Не позволявайте на
праховия филтър или на HEPA филтъра на
контейнера да се намокрят.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, изключете я и извадете ключа.

ПОЧИСТВАНЕ НА МАШИНАТА
Външната част на машината може да се почисти с
водоструйка с ниско налягане (градински маркуч).
Не почиствайте машината с водоструйка с високо
налягане.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: При обслужване на
машината, не пръскайте под налягане или от
маркуч в близост до електрически компоненти
на машината.
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РАБОТА
КОДОВЕ И ИНДИКАТОРИ ЗА ПОВРЕДИ /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
КОДОВЕ ЗА ИНДИКАТОРИ ЗА ПОВРЕДИ /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При установяване на неизправност в машината
или зарядното устройство на акумулатора,
индикаторът за работа и няколко светодиода
започват да мигат.

За нулиране на индикаторите за неизправност
/ предупреждение, изключете машината и
отстранете причината за неизправността
/ предупреждението. Неизправността /
предупреждението ще се нулира, когато машината
се включи отново.
Вижте таблицата с индикатори за неизправност
/ предупреждение, за да определите причината
за грешката и да отстраните неизправността /
предупрежденията.
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РАБОТА
КОДОВЕ НА ИНДИКАТОРА ЗА РАБОТА НА
МАШИНАТА
LED код за
неизправност
☼ = Мига

Код за
неизправност

Причина(и)

Поправка

☼☼☼☼☼

0xFFF0

Натиснат е бутона за аварийно спиране

Пуснете бутона за аварийно спиране
и включете отново машината, за да
отстраните неизправността

☼☼●☼●

0x0B06

Предупреждение за празен резервоар
за вода на акумулатора

Напълнете резервоара за автоматично
заливане на акумулатора.

●●●●☼

0x07A1

Пожар в хопера

Изключете машината. Изгасете
пожара. При необходимост, извикайте
спешна помощ.
Забележка: Прозвучава сирена,
когато възникне тази грешка.
Натиснете бутона за клаксона, за да
го заглушите.

●☼☼●●

0x0F101

Предупреждение за липса на товарен
ток за зарядно устройство

Проверете дали зарядното устройство
е свързано към акумулаторите.

●●☼☼☼

0x0F102

Предупреждение за прегряване на
зарядното устройство.

Закарайте машината до добре
проветрявано място за зареждане

☼●●☼☼

0x0133

Неизправност на основния двигател за
почистване, поради свръхток

0x0134

Неизправност на основния двигател за
почистване DP, поради свръхток

0x0135

Неизправност на основния двигател за
почистване SW, поради свръхток

Проверете четката/мотора на
четката за препятствия. Премахнете
боклуците
Свържете се с квалифициран
представител на сервиза на Tennant,
ако проблемът продължава.

0x0153

Неизправност на десния двигател за
почистване, поради свръхток

0x0154

Неизправност на десния двигател за
почистване DP, поради свръхток

0x0155

Неизправност на десния двигател за
почистване SW, поради свръхток

0x0163

Неизправност на левия двигател за
почистване, поради свръхток

0x0164

Неизправност на левия двигател за
почистване DP, поради свръхток

0x0165

Неизправност на левия двигател за
почистване SW, поради свръхток

0x0173

Неизправност на двигателя на филтъра/
вибрационното сито, поради свръхток

0x0174

Неизправност на двигателя на филтъра/
вибрационното сито, поради свръхток 1

0x0175

Неизправност на двигателя на филтъра/
вибрационното сито, поради свръхток 2

0x0238

Основният задвижващ механизъм е
спрял

0x0248

Десният задвижващ механизъм е спрял

0x0258

Левият задвижващ механизъм е спрял

0x0268

Задвижващият механизъм за повдигане
на контейнера е спрял

0x0278

Задвижващият механизъм на
контейнера е спрял

0x0980

Общо придвижване

0x09E3

Грешка на контролера за придвижване

●☼☼●☼

☼●●●☼
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Уверете се, че двигателя на
вибрационното сито се върти
свободно. Махнете препятствията,
предотвратяващи въртенето на
двигателя на вибрационното сито.
Свържете се с квалифициран
представител на сервиза на Tennant,
ако проблемът продължава.
Проверете за отпадъци, които пречат
на механизма. Премахнете боклуците
Свържете се с квалифициран
представител на сервиза на Tennant,
ако проблемът продължава.

Изключете и включете машината, за
да отстраните неизправността.
Проверете прекъсвача 1 (CB1).
Нулирайте прекъсвача, ако се
задейства.
Свържете се с квалифициран
представител на сервиза на Tennant,
ако проблемът продължава.
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РАБОТА
LED код за
неизправност
☼ = Мига
●☼☼☼●

Код за
неизправност

Причина(и)

0x0B04

Системата за заливане на акумулатора
МОЖЕ да се повреди

0x0F103

Зарядно устройство за батерии МОЖЕ
да посочи грешка

0xFF20

Основната платка за почистване МОЖЕ
да бъде в неизправност

0x09F0

Предупреждение за загубена
комуникация със задвижващо
устройство

Поправка

Изключете и включете машината, за
да отстраните неизправността.
Свържете се с квалифициран
представител на сервиза на Tennant,
ако проблемът продължава.

ЗАБЕЛЕЖКА: Свържете се с представител на
сервиза на Tennant относно всички други кодове
на неизправности.
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РАБОТА
КОДОВЕ НА ИНДИКАТОРА ЗА РАБОТА НА
ВГРАДЕНОТО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО НА
АКУМУЛАТОРА
LED код за
неизправност
☼ = Мига

Код за
неизправност

☼☼☼●●

0xF100

Неизправно състояние на
зарядното устройство.

Свържете се със сервиз.

0xF104

Акумулаторите не могат да се
заредят правилно.

Свържете се със сервиз.

●☼☼●●

0xF101

Зарядното устройство не е
свързано към акумулаторния
пакет.

Проверете връзките на
кабела. Ако кодът на грешка
продължава да е активен,
свържете се със сервиз.

●☼●●●

0xF102

Прегряване на зарядното
устройство.

Оставете зарядното устройство
да изстине. Преместете на
добре вентилирано място. Ако
грешката продължава, свържете
се със сервиз.

●☼☼☼●

0xF103

Неизправност в комуникацията
със зарядното устройство.

Включете машината. Ако
кодът на грешка продължава
да е активен, свържете се със
сервиз.
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Причина(и)

Поправка
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РАБОТА
СИНИ ПЕШЕХОДНИ СВЕТЛИНИ (ОПЦИЯ)

ОПЦИИ
ПРАХОСМУКАЧКА (ОПЦИЯ)
Използвайте прахосмукачката, за да почиствате
места, които са извън обсега на машината.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Лесно запалимите
материали или реактивни метали могат
да причинят експлозия или пожар. Не
вдигайте.

Сините пешеходни светлини светят на пода
блеснете на пода пред машината и зад нея, за
да предупредят пешеходците, че машината е
близо. Сините пешеходни светлини автоматично
се включват, когато превключвателят е
включен. Позиционирайте предните и задните
сини светлини, така че да светят достатъчно
далеч от машината, за да може адекватно да
предупреждават пешеходците, че машината е
близо.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност.
1.

Включете машината.

2.

Натиснете горната част на превключвателя
на прахосмукачката, за да поставите
прахосмукачката в режим на изчакваме.

3.

Включване на прахосмукачката: Повдигнете
прахосмукачката от закрепващата скоба.
Прахосмукачката ще се включи.

4.

Използвайте прахосмукачката за почистване.

5.

Изключване на прахосмукачката: Върнете
прахосмукачката до позиция за съхранение и
тя ще се изключи.

6.

Натиснете долната част на превключвателя
на прахосмукачката, за да изключите
прахосмукачката.
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РАБОТА
РЕГУЛИРАНЕ ЗВУКА НА РЕЗЕРВНА АЛАРМА
(ОПЦИЯ)
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато използвате
машината, спазвайте насоките за безопасност
относно резервните аларми.
Звукът на резервната аларма може да бъде
регулиран в диапазона 85−102 dB(A). За да
регулирате силата на звука, повдигнете седалката,
включете опората на седалката и използвайте
копчето за сила на звука на алармата, за да
регулирате силата на звука.
Увеличете звука: Завъртете копчето по посока на
часовниковата стрелка.
Намалете звука: Завъртете копчето по посока на
часовниковата стрелка.
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РАБОТА
ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА
НЕИЗПРАВНОСТИ ПО МАШИНАТА
Проблем

Причина

Поправка

Прекомерна запрашеност

Вакуумната помпа е изключена

Включете вакуумната помпа

Запушен прахоулавящ филтър на
контейнера

Изтръскайте и/или подменете
прахоулавящия филтър

Престилките на четките и уплътненията
за прах са износени, повредени или не са
добре регулирани

Подменете или регулирайте престилките
на четките и/или уплътненията на четките

Повредено уплътнение на вакуумната
помпа

Подменете уплътнението на вакуумна
помпа

Отказ на вакуумната помпа

Свържете се с представител на Tennant

Термозащитно устройство изключва

Изчакайте термозащитното устройство да
изстине

Запушен перма-филтър

Почистете перма-филтъра

Метене с лошо качество

Намалено време на
работа

Функциите за метене не
се стартират

Лошо почистване с
прахосмукачката
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Износена влакна на четката

Подменете четките

Попаднали отпадъци в задвижващия
механизъм на главната четка

Отстранете отпадъците от задвижващия
механизъм на главната четка

Повреда в задвижващия механизъм на
главната и/или страничната четка

Свържете се с представител на Tennant

Пълен контейнер

Изпразнете контейнера

Престилката за улавяне на големи
отпадъци е износена или повредена

Подмяна на предпазна престилка на
уловителя на едри отпадъци

Предкрилката за рециркулация е
повредена

Сменете предкрилката

Износени или повредени уплътнения на
контейнера

Подменете уплътненията

Неподходяща четка за измитане

Свържете се с представител на Tennant

Повреда в задвижването на страничната
четка

Свържете се с представител на Tennant

Повреда в задвижването на главната
четка

Свържете се с представител на Tennant

Акумулаторът не е напълно зареден

Зареждайте акумулатора, докато
зарядното устройство изключи
автоматично

Дефектен акумулатор

Подменете акумулатора

Акумулаторите се нуждаят от техническа
поддръжка

Вижте АКУМУЛАТОРИ в ТЕХНИЧЕСКА
ПОДДРЪЖКА

Неизправно зарядно устройство за
акумулаторите

Сменете зарядното устройство за
акумулатора

Контейнерът е горе

Свалете контейнера до долу

Пожар в контейнера

Изключете машината. Изгасете пожара.
При необходимост, извикайте спешна
помощ.

Торбата на прахосмукачката е повредена
или е пълна

Сменете торбата на прахосмукачката

Запушен маркуч

Отстранете предмета, предизвикал
запушването

Скъсани уплътнения на системата за сухо
почистване

Подменете уплътненията

41

РАБОТА
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ В
СИСТЕМАТА ЗА ФИЛТРИРАНЕ HEPA
Вижте таблицата за отстраняване на
неизправности по-долу и процедурите за
отстраняване на неизправности, ако забележите
прекомерен прах на машини, оборудвани с HEPA
филтър по време на работа на машината.
Етап

42

Действие

Без запрашеност

Запрашеност

1

* Използвайте електрическо вибрационно сито, за да
изтръскате основния филтър за прах
* Изпразнете контейнера

Възобновете
измитането

Преминете към Етап
2

2

* Проверете уплътненията на контейнера

Възобновете
измитането

Преминете към Етап
3

3

* Извадете основния филтър и го поставете в найлонова
торбичка и ръчно натиснете филтъра, за да отстраните
праха
* Проверете уплътнението на капака на филтъра
* Проверете уплътненията в горната и долната част на
филтъра за прах на контейнера
*Проверете уплътнението на входа на прахосмукачката

Възобновете
измитането

Преминете към Етап
4

4

* Проверете престилките на страничните четки за контрол
на праха за повреда и ги регулирайте

Възобновете
измитането

Преминете към Етап
5

5

* Проверете всички престилки на отделението за
почистване
* Махнете основната четка за почистване и проверете
престилките на камерата за почистване

Възобновете
измитането

Преминете към Етап
8

6

* Извадете HEPA филтъра и проверете уплътненията на
вентилатора

Възобновете
измитането
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
СХЕМА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДДРЪЖКА
Таблицата по-долу показва лицето, отговорно за
всяка дейност.
O = оператор.
T = обучен персонал.
= Показва уникален график за поддръжка на
машини, оборудвани със система за филтриране
HEPA.
Интервал

Отг.
лице

ежедневно /
8 часа

O

O

Описание

Процедура

Смазочно
масло/
течност

Брой на
точките за
обслужване

7

Хидравличен
резервоар (само
машини с високо
разтоварване)

Проверка на
нивото на
хидравличната
течност

HYDO

1

1

Предпазни престилки
на отделението за
четката

Проверете
за повреди,
износване и
регулиране

-

5

1

Предпазни престилки
на отделението
за четката с HEPA
филтър

Проверете
за повреди,
износване и
регулиране

-

2

O

2

Странични предпазни
престилки

Проверете
за повреди,
износване и
регулиране

-

2

O

3

Главна четка

Проверете
за повреди,
износване и
замърсявания

-

2

O

4

Дясна странична
четка/
Лява странична четка
(опция)

Проверка
за повреди,
износване,
боклуци

-

1 (2)

O

-

Прахоограничителни
престилки на
страничните четки
(опция)

Проверете
за повреди,
износване и
регулиране

-

Всички

O

5

Прахоулавящ филтър
на контейнера

Изтръсквайте, за
да го почистите

-

1

O

Седмично

44

С
HEPA

*

Без
HEPA

Ключ

O

*

5

контейнер

Почистване и
изплакване

-

1

O

*

19

Уплътнения на
вратата на основната
четка с HEPA филтър

Проверете
за повреди и
износване

-

1

O

6

Торба за
прахосмукачката
(опция)

Чистота

-

1

T

8

Акумулаторни клетки

Проверете
нивото на
електролита

ДВ

Всички

O

8

Акумулаторно
отделение

Проверете
течността.
Източете при
необходимост

-
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Интервал

50 часа

100 часа

200 часа

500 часа

Отг.
лице

С
HEPA

Без
HEPA

Ключ

Описание

Процедура

Смазочно
масло/
течност

Брой на
точките за
обслужване

O

3

Главна четка

Завъртете от
край до край

-

1

O

-

Торба за
прахосмукачката
(опция)

Проверете
или сменете
вакуумната
торба

-

1

O

-

Помпа за
прахосмукачката
(опция)

Проверете за
повреда или
износване

-

1

T

8

Система за заливане
Проверете
на акумулатор (опция) маркучите и
връзките за
повреди и
износване

O

5

Прахоулавящ филтър
на контейнера

Сменете при
повреда,
почистете или
подменете

O

10

Уплътнения на
контейнера

Проверете за
повреда или
износване

-

6

O

5

Уплътнения на
филтъра на хопера

Проверете за
повреда или
износване

-

2

O

21

Перма-филтър

Проверете
за остатъци,
почистете при
необходимост

O

5

Влакнест филтър
(опция)

Проверете
за остатъци,
почистете при
необходимост

O

11

Уплътнение на
вакуумната помпа

Проверете за
повреда или
износване

-

1

O

1

Предпазна престилка
на уловителя на едри
отпадъци

Проверете за
повреда или
износване

-

1

O

14

Задвижващ ремък на
основната четка

Проверете за
износване

-

1

T

16

Кормилна верига

Смажете и
проверете
за повреди и
износване.

GL

1

O

4

Предпазител на
страничната четка(-и)

Проверете за
повреда или
износване

-

1 (2)

T

8

Клеми и кабели на
акумулаторите

Проверка и
почистване

-

Всички

T

17

Оси на повдигащите
рамене на контейнера
(само машини с
високо разтоварване)

Смажете

СПСВ

3

O

18

Гуми

Проверете
за повреди и
износване

-

3

T

20

Двигател(и) на
вакуумната перка на
прахосмукачката

Проверете
четките на
мотора

-

1

11

Двигатели на
вакуумната HEPA
помпа

Проверете
четките на
мотора

-

2

T

*
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Всички

1

1
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Таблицата по-долу показва лицето, отговорно за
всяка дейност.
O = оператор.
T = обучен персонал.
= Показва уникален график за поддръжка на
машини, оборудвани със система за филтриране
HEPA.
Интервал

Отг.
лице

С
HEPA

Без
HEPA

Ключ

Описание

Хидравлични
маркучи (само
машини
с високо
разтоварване)

Процедура

Смазочно
масло/
течност

Брой на
точките за
обслужване

Проверете за
износване и
повреда

-

Всички

-

1

HYDO

1

800 часа

T

-

1750 часа

T

13

Двигател на
вакуумния
вентилатор

Проверете
четките на
мотора

2 400 часа

T

7

Хидравличен
резервоар
(само машини
с високо
разтоварване)

Сменете
хидравличната
течност

СМАЗОЧНО МАСЛО/ТЕЧНОСТ
ДВ - Дестилирана вода
СПМВ Специална смазочна течност, смазка
"Lubriplate EMB" (номер на част на Tennant 01433-1)
GL SAE 90 плътно трансмисионно масло
HYDOТеnnantTrueхидравлична течност с високо
качество или равностойна
ЗАБЕЛЕЖКА: При крайно запрашени условия
на работа може да са необходими по-чести
интервали на поддръжка.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
ЖЪЛТИ ТОЧКИ ЗА ХВАЩАНЕ
Тази машина е снабдена с лесни за откриване
жълти точки за хващане за елементи с лесно
обслужване. За извършване на тези действия по
поддръжка не са необходими инструменти.

ОСИ НА ПОВДИГАЩИТЕ РАМЕНЕ НА
КОНТЕЙНЕРА (САМО МАШИНИ С ВИСОКО
РАЗТОВАРВАНЕ)
Смазвайте шарнирните болтове на подемното
рамо на контейнера на всеки 200 часа работа.

СМАЗВАНЕ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, изключете я и извадете ключа.
КОРМИЛНА ВЕРИГА
Кормилната верига е разположена
непосредствено над задвижващото колело.
Проверявайте за повреди или износване и
смазвайте кормилната верига след всеки 200
часа.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
ХИДРАВЛИКА (САМО МАШИНИ С ВИСОКО
РАЗТОВАРВАНЕ)
Проверявайте ежедневно нивото на хидравличната
течност при работна температура. Нивото на
хидравличната течност трябва да бъде между
МИНИМАЛНИТЕ и МАКСИМАЛНИТЕ граници на
хидравличния резервоар. Контейнерът трябва
да бъде свален, когато се проверява нивото на
хидравличната течност.

ХИДРАВЛИЧНА ТЕЧНОСТ
TennantTrue висококачествена
хидравлична течност (по-дълъг живот)
Част
Номер

Капацитет

Вискозитетен индекс
(VI) на клас по ISO

1057707

3,8 л (1
галон)

ISO 32
VI 163 или по-висок

1057708

19 л (5
галона)

Ако използвате налична на местния
пазар хидравлична течност, уверете се, че
характеристиките ѝ отговарят на спецификациите
на Tennant относно хидравличните течности.
Използването на хидравлични течностизаместители може да доведе до преждевременна
повреда на хидравличните компоненти.

ВНИМАНИЕ! Не препълвайте резервоара
за хидравлична течност и не използвайте
машината, когато нивото на хидравличната
течност в резервоара е ниско. Може да
възникне повреда в хидравличната система на
машината.
Изпразвайте и презареждайте резервоара
за хидравлична течност с нова TennantTrue
хидравлична течност с високо качество на всеки
2400 часа работа.

ВНИМАНИЕ! Хидравличните компоненти
зависят от хидравличната течност на системата
за вътрешно смазване. Ако в хидравличната
система попадне пръст или други замърсители,
това ще доведе до неправилно функциониране,
ускорено износване и повреди.
ХИДРАВЛИЧНИ МАРКУЧИ
Проверявайте маркучите на хидравличната
система на всеки 800 часа експлоатация за
износване или повреда.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато обслужвате
машината, използвайте картон, за да
локализирате теч на хидравлична течност под
налягане.
Изтичането на течността под налягане от много
малък отвор може да е почти незабележимо и
може да причини сериозни наранявания.

00002

Незабавно се консултирайте с лекар, ако
получите нараняване в резултат на изтичане
на хидравлична течност. Ако не се приложи
подходящо лечение незабавно, е възможна
появата на сериозна инфекция или реакция.
При установяване на течове се свържете се с
механик или технически отговорник.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
АКУМУЛАТОРИ

ПРОВЕРКА НА НИВОТО НА ЕЛЕКТРОЛИТА
Залетите (мокрите) оловно-киселинни акумулатори
изискват рутинно техническо обслужване, както
е описано по-долу. Проверявайте ежеседмично
нивото на електролита в акумулатора.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не проверявайте нивото на
електролити, ако машината е оборудвана
със система за охлаждане на акумулатора.
Продължете към СИСТЕМАТА ЗА ОХЛАЖДАНЕ
НА АКУМУЛАТОР (ОПЦИЯ).

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, изключете я и извадете ключа.
НАВОДНЕНИ (МОКРИ) ЗАПЕЧАТАНИ
ОЛОВНО-КИСЕЛИННИ АКУМУЛАТОРИ, БЕЗ
НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ
Срокът на експлоатация на акумулатора зависи
от правилната му поддръжка. За да работи
акумулаторът колкото може по-дълго:
–

Не ги зареждайте повече от един път дневно
и само след работа на машината за минимум
15 минути.

–

Не оставяйте акумулатора частично
разреден за голям период от време.

–

Зареждайте акумулатора само в
добре вентилирано помещение, за да
се предотврати образуването на газ.
Зареждайте акумулатора при температури
под 80°F/27°C и над 32°F/0°C.

–

Преди да използвате отново машината,
оставете зарядното устройство да приключи
зареждането на акумулаторите.

–

08247

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато извършвате
обслужване на машината, пазете всички
метални предмети настрани от акумулаторите.
Избягвайте контакт с акумулаторната киселина.
Нивото преди зареждане трябва да е малко
над плочите на акумулатора, както е показано.
Добавяйте дестилирана вода, ако нивото е ниско.
НЕ ПРЕПЪЛВАЙТЕ. Електролитът ще се разшири
и може да прелее по време на зареждане.
След зареждането, може да бъде добавена
дестилирана вода до 3 мм (0,12 инча) под нивото
на наблюдателните тръбички.

Before Charging

After Charging

Поддържайте необходимите нива на
електролита в залетите (мокри) батерии
като проверявате клетките на батериите
ежеседмично.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако машината е оборудване
със система за автоматично заливане
на акумулатора, вижте инструкциите за
СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО ЗАЛИВАНЕ НА
АКУМУЛАТОРА.
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ЗАБЕЛЕЖКА: Следете капачките на
акумулаторите да са поставени на местата
си по време на зареждане. След зареждането на
батериите може да се чувства миризма на сяра.
Това е нормално.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
АКУМУЛАТОРИ, НЕИЗИСКВАЩИ ПОДДРЪЖКА
Акумулаторите, които не изискват поддръжка не
изискват охлаждане. Необходимо е обаче все пак
почистване и друга рутинна поддръжка.
ПРОВЕРКА НА ВРЪЗКИТЕ / ПОЧИСТВАНЕ
След всеки 200 часа работа проверявайте за
разхлабени връзки на акумулатора и почиствайте
повърхността на акумулаторите, включително
клемите и скобите на кабелите със сода
бикарбонат и вода. Подменяйте всички износени
или повредени проводници. Не махайте капачките
на акумулатора при почистване на акумулаторните
батерии.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
ЗАРЕЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРИТЕ

6.

ВАЖНО: Преди зареждане се уверете, че
настройките на машината и зарядното
устройство са зададени правилно за типа
акумулатор.

ВГРАДЕНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО:
Лампичките на индикатора за разреждане
на акумулатора ще пулсират по време на
цикъла на зареждане. Когато и петте лампички
премигват два пъти последователно, цикълът
на зареждане е приключил

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте зарядно
устройство с подходящата сила на тока
за акумулаторите, за да предпазите
акумулаторите от повреда или съкращаване
на живота им.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не зареждайте опционално
стандартни акумулатори, тъй като това
може да съкрати живота на акумулатора.
1.

Придвижете машината върху равна, суха
повърхност, на добре проветрено място.

2.

Завъртете превключвателя на OFF.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, изключете я и извадете ключа.
3.

Повдигнете и отворете капака на
отделението на акумулатора, след което
поставете подпората.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди зареждане проверете
подходящото ниво на електролита в
акумулатора. Вижте „ПРОВЕРКА НА НИВОТО
НА ЕЛЕКТРОЛИТА“.
4.

Машини с външни зарядни устройства:
Включете конектора за зарядното устройство
в конектора на външното зарядно устройство
на акумулатора.

5.

Включете кабела на зарядното устройство в
правилно заземен контакт.
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Зарядното устройство ще започне автоматично
да зарежда и ще се изключи когато те бъдат
напълно заредени. Максималният цикъл на
зареждане може да продължи 6-12 часа в
зависимост от вида на акумулатора.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Не изключвайте DC кабела
на външното зарядно устройство от контакта
на машината по време на работа на зарядното
устройство. Може да възникне волтова дъга.
В случай, че се налага да прекъснете процеса
на зареждане, изключете първо променливотоковия захранващ кабел.
7.

Машини с външни зарядни устройства: След
като акумулаторите се заредят напълно,
изключете АС захранващия кабел от контакта
и след това изключете кабела на зарядното
устройство от конектора за зареждане на
акумулатора на машината.

ЗАБЕЛЕЖКА: При модели, оборудвани с външно
зарядно устройство, винаги първо изключвайте
AC захранващия кабел, преди да откачите
зарядното устройство от машината.
Машини с вградени зарядни устройства: След
като акумулаторите се заредят напълно,
изключете АС захранващия кабел от контакта
и го завийте на куките за съхранение,
разположени на капака на акумулаторното
отделение.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
НАСТРОЙКИ НА ВГРАДЕНОТО И ВЪНШНОТО
ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО

4.

ЗАБЕЛЕЖКА: Следващите инструкции са
предназначени за зарядно устройство за Delta-Q,
модел RC-900-U36, доставено от Tennant.
ЗАБЕЛЕЖКА: За промяна на настройките на
вграденото зарядно устройство трябва да
се използва диагностичния инструмент за
обслужване на Tennant.
1.

Профил
Настройка

За да се покаже текущата настройка на
профила, натиснете и освободете бутона за
избор на профил за зареждане. Настройката
на профила се обозначава с броя на
последователните зелени светкавици след
първите две червени мигания. Този код е
повторен два пъти.
пр. Профилни настройки 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Мига: червено-червено-зелено-зелено-зелено)
пр. Профилни настройки 4-3: ☼☼☼☼☼☼ ║
☼☼☼
(Мига: червено-червено, зелено-зелено-зелено
- зелено - пауза - зелено-зелено-зелено)

2.

За да влезете в режима за избор на батерия
и да изберете нова настройка на профила,
натиснете и задръжте бутона за избор на
профил за зареждане за 5 секунди. Бързите
червени мигания потвърждават влизането в
избрания режим.

3.

Индикаторът ще покаже текущата настройка на
профила. Това се повтаря 4 пъти.

За да промените настройките на профила,
натиснете бутона за избор на профил за
зареждане, докато текущата настройка се
повтаря 4 пъти. Натискайте бутона, докато
желаната настройка на профила започне да
мига

Описание на батерия

3

Мокра, Trojan 180-240 AH

7

Мокра, Trojan 270-360 AH

2-1

Мокра, TAB/Enersys 180-260 AH

2-8

Гел, Deka 180-200 AH

4-3

AGM, Discover 200-400 AH

5-1
1-6-8

Гел, Sonnenschein 150-250 AH
TPPL, 12XFC48/12XFC58/12XFC60

5.

За да запазите новата настройка, натиснете
бутона за 7 секунди, докато се появят нови
настройки със зелени примигвания. Новата
настройка ще се повтори два пъти с две
червени премигвания между повторенията.

6.

Повторете Стъпка 1, за да потвърдите новата
настройка на зарядното устройство.

пр. Профилни настройки 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Мига: червено-червено-жълто-жълто-жълто)
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
СИСТЕМА ЗА РЪЧНО ЗАЛИВАНЕ НА
АКУМУЛАТОРА

3.

Вкарайте щуцера на маркуча за доливане в
клетката на акумулатора. Свалете капачката
на прахоуловителя и свържете маркуча на
ръчната помпа.

4.

Потопете другия край на маркуча на ръчната
помпа в бутилка с дестилирана вода.

5.

Стиснете докрай балона на маркуча
на ръчната помпа. Когато се напълни,
индикаторите за ниво ще станат бели.

6.

След добавяне на вода, върнете
прахоулавящата капачка на на мястото
ѝ на маркуча за пълнене на акумулатора
и поставете маркуча на ръчната помпа в
акумулаторното отделение на машината за понататъшна употреба.

Следващите инструкции се отнасят за машини,
оборудвани със система за доливане на
акумулатори с ръчна помпа (опция).

Опционалната система за ръчно заливане
на акумулатори осигурява безопасен и лесен
начин за поддържане на правилните нива на
електролита във Вашите акумулатори. Тя е
предназначена само за мокри батерии BFS TAB.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато извършвате
обслужване на машината, носете
необходимите лични предпазни средства.
Избягвайте контакт с акумулаторната
киселина.
Преди работа със системата за доливане на
акумулатори, проверете маркучите и връзките за
повреди или износване.
1.

Преди използване на системата за
заливане на акумулаторите, заредете
напълно акумулаторите. Не добавяйте вода
в акумулаторите преди зареждане, тъй
като нивото на електролита по време на
зареждане се повишава и може да прелее.

2.

След зареждане на акумулаторите проверете
индикаторите за нивото на електролита,
намиращи се в капачките. Ако индикаторът
за ниво е черен, добавете вода, както е
описано в следващите инструкции. Ако
индикаторите за ниво са бели, нивото на
електролита е правилно и не се налага
доливане на вода.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
КЛАПАН ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА АКУМУЛАТОРА
Използвайте клапана за източване на батерията, за
да източите течността от батерията. Проверявайте
акумулаторното отделение за течност всяка
седмица и ако има течност - източете я.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато обслужвате
машината, винаги следвайте правилата за
безопасност когато изхвърляте течността от
батерията.
1.

Позиционирайте машината на мястото, където
акумулатора може да бъде източен безопасно,
изключете машината и извадете ключа.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, изключете я и извадете ключа.
1.

Освободете вратата за достъп на основната
четка за измитане и отворете вратата, за да
получите достъп до изпускателния клапан на
акумулаторното отделение, разположено в
отделението на основната четка

2.

Отворете клапана за източване на батерията и
оставете течността да се източи от батерията.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато извършвате
обслужване на машината, носете необходимите
лични предпазни средства. Избягвайте контакт
с акумулаторната киселина.

3.
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Затворете клапана за източване на батерията
след като цялата течност е източена от
батерията.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ,
ПРЕДПАЗИТЕЛИ И РЕЛЕТА
АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ
Прекъсвачите представляват устройства за
защита на електрическата верига с възможност
за рестартиране и са предназначени да
прекъсват тока в случай на претоварване на
веригата. Щом прекъсвачът прекъсне веригата,
изчакайте да се охлади и го рестартирайте
ръчно чрез натискане на бутона за нулиране/
рестартиране.
Прекъсвачите 1 до 11 са разположени в
електроотделението, зад седалката на
оператора. Махнете капака на електрическото
отделение, за да получите достъп до
прекъсвачите.

Прекъсвачите 12 до 19 се намират зад панела за
достъп на капака на кормилния механизъм.

Таблицата по-долу показва прекъсвачите и
електрическите компоненти, които те предпазват.
Мрежов
прекъсвач

Оценка

Защитавана верига

CB 1

40 A

Основна контролна платка

CB 2

40 A

Двигател на основната четка

CB 3

30 A

Двигател на вакуумния
вентилатор

CB 4

30 A

Двигател на вентилатора на
прахосмукачката с HEPA

CB 5

15 A

Шейкър за филтър

CB 6

2,5 A

Потребителски интерфейс/
запалване

CB 7

2,5 A

Превключвател с ключ

CB 8

2,5 A

Превключвател за фарове/
задни/блиц светлини (опция)

CB 9

25A

Двигател на вакуумната помпа

CB 10

2,5 A

Интелигентно пълнене при ABW
(автоматично водоналиване на
акумулатора) (опция)

CB 11

-

CB 12

15 A

Двигател на лявата странична
четка

CB 13

15 A

Двигател на дясната странична
четка

CB 14

2,5 A

Избран преден клаксон и заден

CB 15

2,5 A

Превключвател за
прахосмукачка (опция)

CB 16

2,5 A

Сини светлини (опция)

CB 17

-

Не се използва

CB 18

-

Не се използва

CB 19

-

Не се използва

Не се използва

Ако претоварването, което е станало причина за
задействането на прекъсвача, все още е налице,
прекъсвачът ще продължи да прекъсва тока по
веригата, докато проблемът не бъде отстранен.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
ПРЕДПАЗИТЕЛИ

ЕЛЕКТРОМОТОРИ

Предпазителите представляват уреди за
еднократно предпазване, които имат за цел
прекъсване на потока на електрическия ток при
претоварване на електрическата инсталация.
Никога не поставяйте предпазители с по-големи
стойности от определените.

Проверете въглеродните четки на различните
електродвигатели. Вижте таблицата по-долу за
интервалите за проверка на графитните четки.
Проверка на графитните четки

Часове

Двигател на вакуумния вентилатор

1750

Двигател на вентилатора на
прахосмукачката с HEPA (опция)

500

Мотор на помпата за
прахосмукачката (опция)

500

Предпазителите са разположени в контролната
кутия зад панела на прекъсвачите или успоредно
на коланите и кабелите.
Предпазител

Оценка

Предпазител-1

80А

Защитавана верига
Задвижваща система

РЕЛЕТА
Релетата са електрически превключватели,
които се отварят и затварят под контрола на
друга електрическа верига. Релетата могат да
контролират изходна верига с по-висока мощност
от входната верига. Главното контакторно реле
(M1) се намира в електрическото отделение
зад седалката на оператора. Байпасното
реле на зарядното устройство (M2) се намира
зад панела на прекъсвача в електрическото
отделение зад седалката на оператора. Релето на
прахосмукачката (M3) се намира в отделението на
прахосмукачката.
Направете справка с таблицата по-долу за
релетата и управляваните вериги.
Реле

Оценка
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Управлявана верига

М1

36 VDC, 200 A

Главен контактор

М2

36 VDC, 25 A

Байпас на зарядното
устройство

М3

36 VDC, 25 A

Прахосмукачка
(опция)
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА HEPA
(ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ФИЛТЪР ЗА
ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА) (ОПЦИЯ)

5.

Машини, оборудвани само с опционални
подвижни кофи за контейнери: Повдигнете
кофите от контейнера, изпразнете ги и ги
изплакнете. Монтирайте кофите обратно в
контейнера.

6.

Монтирайте контейнера обратно в машината.

7.

Оставете контейнера да изсъхне преди да
използвате машината.

Системата за филтриране HEPA
(високоефективен филтър за почистване на
въздуха) е система за сухо почистване, състояща
се от контрол на сух прах и HEPA филтър.
Филтрите, полите и уплътненията във всяка
от тези области са от решаващо значение за
работата на системата HEPA.
Допълнителната система за филтриране HEPA
помага за почистване в среда с фин прах.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато почиствате или
извършвате поддръжка на филтърни системи
HEPA, направете справка с фирмените или
местните разпоредби относно изискванията
за безопасност.
КОНТЕЙНЕР
Ежедневно проверявайте и почиствайте
контейнера.
ПОЧИСТВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА С НИСКО
РАЗТОВАРВАНЕ
1.

ПОЧИСТВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРА С ВИСОКО
РАЗТОВАРВАНЕ
1.

Включете машината, повдигайте контейнера,
докато светлините на превключвателя за
извеждане на контейнера светнат, извадете
напълно контейнера и изключете машината.

2.

Почистете остатъците от контейнера.

3.

Машини с НЕРА: Почистете контейнера с
градински маркуч.

4.

Включете машината, навийте контейнера,
спуснете контейнера и изключете машината.

5.

Оставете контейнера да изсъхне преди да
използвате машината.

Завъртете превключвателя на OFF.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, изключете я и извадете ключа.
2.

Извадете прахоконтейнера от машината.
Вижте изпразване на контейнера (МАШИНИ
С НИСКО РАЗТОВАРВАНЕ) за инструкции
относно изваждане на контейнера от
машината.

3.

Почистете остатъците от контейнера.

4.

Машини с НЕРА: Почистете контейнера с
градински маркуч.

S16 9045329 (11-2020)

57

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
ПРАХОУЛАВЯЩ ФИЛТЪР НА КОНТЕЙНЕРА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, изключете я и извадете ключа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че рамото на
филтърното отделение на контейнера е
активирано изцяло преди да извадите филтъра
от машината.

ОТСТРАНЯВАНЕ / ПОДМЯНА НА
ПРАХОУЛАВЯЩИЯ ФИЛТЪР НА КОНТЕЙНЕРА
Филтърът трябва да се разклаща в края на
всяка работна смяна и преди отстраняването
му от машината. Проверявайте и почиствайте
филтъра на всеки 100 часа работа. Подменяйте
повредените прахоулавящи филтри.
ЗАБЕЛЕЖКА: Почиствайте филтъра на пократки интервали, ако уредът се използва в
изключително прашна среда.
1.

2.
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Разхлабете всеки държач на филтърното
отделение на контейнера, разположен от двете
страни на филтърното отделение.

Повдигнете отделението на филтъра на
контейнера, докато раменете на филтърното
отделение застопорят отвореното филтърно
отделение на контейнера.

3.

Извадете филтъра от филтърното отделение
на контейнера

4.

Почистете или подменете елемента на
прахоулавящия филтър. Вижте ПОЧИСТВАНЕ
НА ПРАХОУЛАВЯЩИЯ ФИЛТЪР.

5.

Машини само с опция влакнест филтър
FiberShield: Извадете влакнестия филтър
от филтърното отделение на контейнера
и почистете праха и отпадъците от него.
Поставете отново влакнестия филтър.

6.

Поставете обратно прахоулавящия филтър.

7.

Освободете раменете на филтърното
отделение на контейнера, свалете го и го
оставете в затворено положение.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА ЗА ПРАХ В
КОНТЕЙНЕРА (МАШИНИ, ОБОРУДВАНИ СЪС
СТАНДАРТНА СИСТЕМА ЗА ФИЛТРИРАНЕ)

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТЪРА ЗА ПРАХ В
КОНТЕЙНЕРА (МАШИНИ, ОБОРУДВАНИ С ТЕЗИ
СИСТЕМА ЗА ФИЛТРИРАНЕ)

Използвайте един от следните методи за
почистване на прахоулавящия филтър:

ЗАБЕЛЕЖКА: Не почиствайте HEPA филтъра,
когато се задръсти с отпадъци. HEPA
филтърът не може да се почисти и трябва да
бъде сменен, когато е повреден или запушен.
Следните начини за почистване могат да се
използват само за почистване на праховия
филтър на контейнера.

РАЗТЪРСВАНЕ – Натиснете превключвателя за
вибрационното сито на филтъра.
ПОТУПВАНЕ – Потупайте внимателно филтъра
върху равна повърхност. Внимавайте да не
повредите ръбовете на филтъра. Филтърът
няма да прилепне добре, ако ръбовете му са
повредени.

Използвайте един от следните методи за
почистване на прахоулавящия филтър:
РАЗТЪРСВАНЕ – Натиснете превключвателя за
вибрационното сито на филтъра.
ПОТУПВАНЕ – Потупайте внимателно филтъра
върху равна повърхност. Внимавайте да не
повредите ръбовете на филтъра. Филтърът
няма да прилепне добре, ако ръбовете му са
повредени.

ВЪЗДУХ (ПРОДУХВАНЕ) – Винаги носете
защитни приспособления за очите при работа
със сгъстен въздух. Продухайте въздуха през
центъра на филтъра и навън към външната
страна. Никога не използвайте повече от 550 kPa
(80 psi) въздушно налягане с дюза по-малка от
3 мм (0,13 инча), и никога не дръжте дюзата поблизо от 50 мм (2 инча) до филтъра.

HEPA
Не използвайте въздух, за да почистите праховия
филтър.

HEPA
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
Проверявайте уплътненията на праховия филтър
за правилно уплътнение и повреди след всеки
100 часа работа. Натрупването на прах върху
уплътнителните повърхности означава, че
прахът преминава през праховия филтър, което
значително намалява живота на филтъра.

3.

Оставете куката на фиксатора прикрепена към
държача на фиксатора и завъртете гайката, за
да скъсите дължината на фиксатора.

HEPA

ПРОВЕРКА / ПОЧИСТВАНЕ НА ПЕРМА-ФИЛТЪР

РЕГУЛИРАНЕ НА ФИКСАТОРИТЕ НА КАПАКА НА
ФИЛТЪРА НА КОНТЕЙНЕРА

Проверявайте и почиствайте перма-филтъра след
всеки 100 часа работа.

Регулирайте дължините на фиксаторите на капака
на филтъра, ако почистването с прахосмукачка не
е добро.
1.

Извадете прахоулавящия филтър от машината.

2.

Проверете дължината на фиксаторите.
Фиксаторът трябва да започне да дърпа
държача на фиксатора на приблизително 0 и
45 градуса от хоризонталата.

ТЕРМОЗАЩИТНО УСТРОЙСТВО
Термозащитното устройство, което се намира
във вътрешността на контейнера, е чувствително
към температурата на въздуха, всмуквана от
контейнера. Ако в контейнера възникне пожар,
термозащитното устройство спира вакуумната
перка и прекъсва подаването на въздух. Има и
звукова аларма, когато се активира Thermo-Sentry.
Термозащитното устройство автоматично се
рестартира след охлаждане.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
СМЯНА НА НЕРА ФИЛТЪРА

3.

Сменете HEPA филтъра, когато индикаторът
HEPA свети. Когато светлината свети, проверете
системата за запушвания, които може да
ограничават потока към HEPA филтъра.

Махнете рамката, закрепваща HEPA филтъра
към поставката и извадете HEPA филтъра.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, изключете я и извадете ключа.
1.

Отстранете рамката, закрепващ HEPA
филтъра към контейнера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не докосвайте и внимавайте да
не повредите новия HEPA филтър, когато го
поставяте.
4.

2.

Поставете новия HEPA филтър, така че
етикетът да бъде в горната част на поставката,
а стрелките на етикета да сочат в посоката на
въздушния поток.

Извадете HEPA филтър от контейнера.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
5.

6.
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Плъзнете HEPA филтъра в поставката за
HEPA филтър. Уверете се, че ръбът на
HEPA филтъра е фиксиран под държача на
поставката.

7.

Проверете уплътнението на HEPA филтъра на
вентилатора на прахосмукачката за повреда и
наличие на течове (прекомерен прах, отложен
върху повърхностите на уплътнението).
Сменете уплътнението, ако е повредено или
има течове.

8.

Поставете отново модула на HEPA филтъра в
машината.

Поставете отново и затегнете рамката, за да
фиксирате другия край на HEPA филтъра в
поставката за HEPA филтър.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
ОСНОВНА ЧЕТКА ЗА ИЗМИТАНЕ
Проверявайте четката ежедневно за износване.
Свалете четката и следете мястото на
износване на направляващото рамо на
основната четка. Ако мястото на износване е в
долната част на етикета на четката (червената
част от етикета се вижда), сменете основната
четка за почистване.

Следете четката за повреди. Отстранявайте
всеки конец или тел, които намерите заплетени
в главната четка, задвижващата я главина или
главината на направляващата я ролка.

СМЯНА НА ГЛАВНАТА ЧЕТКА ЗА МЕТЕНЕ
1.

Повдигнете основната четка за измитане и
изключете машината.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, изключете я и извадете ключа.
2.

Отворете вратата за достъп до отделението на
основната четка за измитане.

3.

Махнете копчетата, закрепващи модула на
направляващото рамо към основния блок за
почистване.

Разменяйте единия край на главната четка
с другия на всеки 50 часа експлоатация за
максимална продължителност на живота на
четките и най-добра ефективност на измитането.
Вижте ПОДМЯНА ИЛИ ЗАВЪРТАНЕ НА
ГЛАВНАТА ЧЕТКА.
Сменете четките, когато вече не почистват
ефективно или когато иконата за износване на
четката свети, за да предупреди, че четката
трябва да се смени.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
4.

Извадете модула на направляващото рамо от
модула на основната четка.

5.

Издърпайте четката от отделението за основно
измитане.

8.

Поставете отново модула на направляващото
рамо върху модула на основната четка. Не
забравяйте да държите направляващото рамо
над предпазната престилка на отделението за
четки, когато инсталирате модула на рамото
върху модула на основната четка.

9.

Поставете обратно рамката, за да закрепите
направляващото рамо към модула на
основната четка. Затегнете на ръка рамката.

10. Затворете и обезопасете вратата за достъп до
отделението на основната четка за измитане.

6.

Поставете новата или завъртяна от единия към
другия край основна четка на пода, до вратата
за достъп.

7.

Приплъзнете главната четка върху щифта.
Завъртете четката, докато се закрепи за щифта
и я избутайте изцяло върху щифта.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
ПРОВЕРКА НА ФОРМАТА НА ОСНОВНИТЕ
ЧЕТКИ
1.

Нанесете тебешир или друг подобен
маркиращ материал върху гладка и равна
секция от пода.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако нямате в наличност
тебешир или друг подобен материал,
оставете четката да се върти по пода в
продължение на две минути. По пода ще
остане отпечатък от полиране.
2.

Завъртете превключвателя на ON.

3.

Поставете основната четка върху
маркираната с тебешир зона.

4.

Натиснете и задръжте бутон 1-Step за 5
секунди. Машината ще премине в режим
на проверка на формата на четката.
Светодиодният индикатор ще продължи да
мига, докато е в ход проверката на формата
на четката.

7.

Отдалечете машината от пробния участък.

8.

Разгледайте широчината на формата на
четката. Правилната широчина на формата на
четката е от 50 до 89 мм
(от 2 до 3,5 инча).
Конусната част на четката е настроена
фабрично и не се налага регулиране, ако не са
подменени части от системата на четките.

00582

Ако формата на основната четка е заострена
с повече от 15 мм (0,5 инча) в единия край
спрямо другия, регулирайте конусната част.
Вижте РЕГУЛИРАНЕ НА ФОРМАТА НА
ОСНОВНАТА ЧЕТКА:

ЗАБЕЛЕЖКА: Последователността на
проверката на формата ще се отмени с
натискане на бутон 1-Step, докато се извършва
проверката.
5.

Двигателят на основната четка ще се включи
и задействащия механизъм ще се спусне
частично, за да провери работните токове
на двигателя. След това основната четка ще
продължи да се снижава, докато двигателят
достигне избрания целенасочен ток на
силата надолу или докато задействащия
механизъм бъде напълно удължен.

00601

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако наблюдаваният ток
на основната четка/ избраната(ите)
странична(и) четка(и) е извън правилния
диапазон, последователността на проверката
на формата на четката ще бъде отменена и
ще се покаже грешка в основната система за
почистване.
6.

Проверката на формата ще продължи
приблизително 10 секунди, след което
основната четка ще се повдигне и двигателят
на четката ще се изключи. Светодиодният
индикатор на 1-Step ще спре да мига, когато
приключи проверката на формата на четката.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
РЕГУЛИРАНЕ НА ФОРМАТА НА ОСНОВНАТА
ЧЕТКА
1.

5.

Двигателят на основната четка ще се включи
и задействащия механизъм ще се спусне
частично, за да провери работните токове
на двигателя. След това основната четка ще
продължи да се снижава, докато двигателят
достигне избрания целенасочен ток на силата
надолу или докато задействащия механизъм
бъде напълно удължен.

6.

Проверката на формата ще продължи
приблизително 10 секунди, след което
основната четка ще се повдигне и двигателят
на четката ще се изключи. Завъртете
превключвателя в позиция OFF преди четката
да се вдигне.

7.

Затегнете монтажния болт от носещата
скоба на вала на четката и копчето на
направляващата ролка.

8.

Проверете отново формата на основната
четка. Вижте ПРОВЕРКА НА ФОРМАТА НА
ОСНОВНАТА ЧЕТКА. Регулирайте конусната
част на основната четка.

Разхлабете монтажния болт от носещата
скоба на вала на четката и копчето на
направляващата ролка.

2.

Завъртете превключвателя на ON.

3.

Поставете основната четка върху маркираната
с тебешир зона.

4.

Натиснете и задръжте бутон 1-Step за 5
секунди. Машината ще премине в режим
на проверка на формата на четката.
Светодиодният индикатор ще продължи да
мига, докато е в ход проверката на формата на
четката.

ЗАБЕЛЕЖКА: Последователността на
проверката на формата ще се отмени с
натискане на бутон 1-Step, докато се извършва
проверката.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
СТРАНИЧНА ЧЕТКА(И)

4.

Поставете страничната четка под сглобката за
нея и изравнете канала в пружинната шайба с
щифта и в главината на страничната четка.

5.

Повдигнете четката, пружинната шайба и
пръстена нагоре към главината на страничната
шайба и инсталирайте отново пружинния
шплент в главината.

Проверявайте страничната(-ите) четка(-и)
ежедневно за износване или повреда.
Отстранявайте въжета или тел, усукани около
страничната(ите) четка(и) или задвижващите
главини на страничните четки.
ПОДМЯНА НА СТРАНИЧНАТА(-ТЕ) ЧЕТКА(-И)
Сменете четките, когато те вече не почистват
ефективно.
1.

Повдигнете страничната(ите) четка(и) и
изключете машината.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, изключете я и извадете ключа.
2.

Стигнете до центъра на четката и отстранете
пружинния шплент и пръстена, държащ
четката и пружинната шайба към главината.

3.

Отстранете страничната четка и пружинната
шайба от долната страна на сглобката на
страничната четка.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
ПРОВЕРКА НА ФОРМАТА НА
СТРАНИЧНАТА(ИТЕ) ЧЕТКА(И)

6.

Косъмчетата на дясната странична четка
трябва да докосват пода когато са на позиция
между 10 часа и 3 часа, а косъмчетата на
лявата странична четка трябва да докосват
пода на позиция между 9 часа и 2 часа когато
четките са в движение.

Проверявайте формата на страничната четка
на всеки 50 часа работа или при подмяна на
четката(ите).
1.

Завъртете превключвателя на ON.

2.

Натиснете бутона(ите) за страничната(ите)
четка(и), за да активирате страничната(ите)
четка(и).

3.

Натиснете и задръжте бутон 1-Step за 5
секунди. Светодиодният индикатор ще започне
да мига и ще продължи да мига, докато
проверката на формата на четката приключи.

Наблюдавайте отпечатъка на страничната(ите)
четка(и).

350327

7.

Регулирайте формата на страничните
четки. Вижте РЕГУЛИРАНЕ ФОРМАТА НА
СТРАНИЧНАТА(ИТЕ) ЧЕТКА(И).
.

ЗАБЕЛЕЖКА: Последователността на
проверката на формата ще се отмени с
натискане на бутон 1-Step, докато се извършва
проверката.
4.

Двигателят(ите) на страничните четки ще се
включат и задействащия механизъм ще се
спусне частично, за да провери работните
токове на двигателя(ите).

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако наблюдаваният ток на
мотора(ите) на страничната четка е извън
правилния диапазон, последователността на
проверката на формата на четката ще бъде
отменена и ще се покаже грешка в страничната
система за почистване.
5.
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Страничната(ите) четка(и) ще продължи(ат)
да се спуска(т), докато задействащия(щите)
механизъм(ми) се разтегне(ат) напълно.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
РЕГУЛИРАНЕ ФОРМАТА НА
СТРАНИЧНАТА(ИТЕ) ЧЕТКА(И)
Формата(ите) на страничната(ите) четка(и)
трябва да се коригира всеки път, когато
страничните(ата) четка(и) се сменя(т) или когато
се установи, че формите трябва да се регулират
следвайки проверяваните форми.
1.

Повдигнете страничната(ите) четка(и) и
изключете машината.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, изключете я и извадете ключа.
2.

Разхлабете звездовидното копче
приблизително 1/2 оборот.

3.

Завъртете долното звездовидно копче
обратно на часовниковата стрелка, за да
увеличите формата на четката.
Завъртете долното звездовидно копче по
посока на часовниковата стрелка, за да
намалите формата на четката.

4.

Затегнете горното звездовидно копче,
за да осигурите регулираната форма на
страничната четка.

5.

Проверете още веднъж формата на
страничната(ите) четка(и). Вижте ПРОВЕРКА
НА ФОРМАТА НА СТРАНИЧНАТА(ИТЕ)
ЧЕТКА(И). Регулирайте формите на
страничните четки.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
ПРЕДПАЗНИ ПРЕСТИЛКИ И УПЛЪТНЕНИЯ

3.

Издърпайте престилката за улавяне на големи
отпадъци от почистващата глава.

4.

Поставете новата престилка за улавяне на
големи отпадъци върху почистващата глава.

5.

Поставете отново щифта, за да фиксирате
престилката за улавяне на големи отпадъци
към почистващата глава.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, изключете я и извадете ключа.
ПРЕДПАЗНА ПРЕСТИЛКА НА УЛОВИТЕЛЯ НА
ЕДРИ ОТПАДЪЦИ
Тази престилка се подвига и сваля с педала за
управление на уловителя на едри отпадъци,
позволявайки улавянето и измитането на едри
отпадъци в контейнера.
Проверявайте за евентуална повреда или
износване на предпазната престилка на всеки
100 часа работа. Проверявайте дължината на
предпазната престилка на всеки 100 часа работа.
Престилката трябва да е достатъчно дълга, за да
докосва леко пода, но не толкова дълга, че да се
захваща в основната четка.

СТРАНИЧНИ ПРЕДПАЗНИ ПРЕСТИЛКИ
Страничните предпазни престилки се намират от
двете страни на машината пред отделението на
основната четка. Страничните престилки трябва
леко да докосват повърхността на пода.
Ежедневно проверявайте престилките за повреди
или износване и правилно регулиране.

За да смените престилката за улавяне на големи
отпадъци:
1.

Отворете вратата за достъп до отделението
на основната четка за измитане за достъп до
отделението на основната четка за измитане.

2.

Извадете щифта, закрепващ престилката за
улавяне на големи отпадъци към почистващата
глава.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
СТРАНИЧНИ РЕЦИРКУЛАЦИОННИ
ПРЕДПАЗНИ ПРЕСТИЛКИ

ЗАДНА РЕЦИРКУЛАЦИОННА ПРЕДПАЗНА
ПРЕСТИЛКА

Страничните рециркулационни предпазни
престилки се намират от двете страни на
отделението на основната четка. Страничните
рециркулиращи престилки трябва леко да
докосват повърхността на пода.

Задната рециркулационна престилка е
разположена в долната задна част на отделението
на основната четка, точно зад основната
почистваща четка. Рецилкулационната престилка
не трябва да докосва основната четка за
почистване, когато четката мете.

Ежедневно проверявайте престилките за
повреди или износване и правилно регулиране.

Ежедневно проверявайте престилката за повреди,
износване и правилно регулиране.

ЗАДНА ПРЕДПАЗНА ПРЕСТИЛКА
Задната престилка се намират в задната
долна част на отделението на основната четка.
Вертикалната престилка трябва леко да докосва
повърхността на пода.
Ежедневно проверявайте престилката за
повреди, износване и правилно регулиране.

ПРАХООГРАНИЧИТЕЛНИ ПРЕСТИЛКИ НА
СТРАНИЧНАТА ЧЕТКА (ОПЦИЯ)
Единичните странични престилки за контрол
на праха и двойните странични престилки за
контрол на праха се увиват около целия модул
на страничните четки при машини, оборудвани с
единичната странична четка и около модулите на
двете странични четки при машини, оборудвани с
двойни странични четки. Страничните престилки
трябва леко да докосват повърхността на пода.
Проверявайте ежедневно престилките за
износване и повреда.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
УПЛЪТНЕНИЯ НА КОНТЕЙНЕРА
Уплътненията на контейнера са разположени по
края на отвора между главната четка и контейнера.
Хоперът се опира на уплътненията, когато е
затворен.
Проверявайте уплътненията за износване или
повреди на всеки 100 часа експлоатация.
Машини, оборудвани с високо разтоварване:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повдигнатият
контейнер може да падне. Блокирайте
опорната шина на контейнера.

УПЛЪТНЕНИЕ НА ВАКУУМНАТА ПОМПА
Уплътнението на вакуумната помпа се намира
зад контейнера за отпадъци и уплътнява капака
на филтъра на контейнера, когато контейнерът е
свален.
Проверявайте уплътнението за износване или
повреди на всеки 100 часа експлоатация.
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СТРАНИЧНИ ПРЕДПАЗНИ ПРЕСТИЛКИ НА
ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА ИЗМИТАНЕ С HEPA ФИЛТЪР
(МАШИНИ, ОБОРУДВАНИ САМО С ОПЦИЯ HEPA
ФИЛТЪР)
Страничните престилки на отделението с HEPA
филтър при машини, оборудвани с HEPA филтър,
са разположени от двете страни на отделението
на основната четка. Страничните престилки на
отделението с HEPA филтър трябва леко да
докосват повърхността на пода.
Ежедневно проверявайте престилките за повреди
или износване и правилно регулиране.

ПРЕДПАЗНИ ПРЕСТИЛКИ НА ОТДЕЛЕНИЕТО
ЗА ЧЕТКИ (МАШИНИ, ОБОРУДВАНИ САМО С
ОПЦИЯ HEPA ФИЛТЪР)
Престилките на отделението за четки при машини,
оборудвани с HEPA филтър, са разположени от
двете страни в задната част на отделението на
основната четка.
Проверявайте ежедневно престилките за
износване и повреда.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
УПЛЪТНЕНИЯ НА ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА
ОСНОВНА ЧЕТКА (МАШИНИ, ОБОРУДВАНИ
САМО С ОПЦИЯ HEPA ФИЛТЪР)
Уплътненията на вратата на основната четка
при машини, оборудвани с HEPA филтър, са
разположени в горната и задната част на вратите
на двете врати на основната четка.
Проверявайте уплътненията ежедневно за
износване или повреда.

ГУМИ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, изключете я и извадете ключа.
Машината има три твърди гуми: една отпред и две
в задната й част. Проверявайте гумите за повреда
и износване на всеки 500 часа работа.

ПОДДРЪЖКА НА ПРАХОСМУКАЧКАТА (ОПЦИЯ)
РЕМЪЦИ
ВЕНТИЛАТОР НА ПРАХОСМУКАЧКАТА
ЗАДВИЖВАЩ РЕМЪК НА ОСНОВНАТА ЧЕТКА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, изключете я и извадете ключа.
Задвижващият ремък на основната четка
е разположен върху главата на основната
почистваща четка. Проверявайте ремъка за
повреда и износване на всеки 100 работни часа.
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ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, изключете я и извадете ключа.
Проверявайте вентилатора на прахосмукачката за
повреда на всеки 50 часа работа.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
СМЯНА НА ТОРБИЧКАТА НА
ПРАХОСМУКАЧКАТА
Проверявайте торбата на прахосмукачката на
всеки 50 часа работа. Сменете торбичката на
прахосмукачката, когато прахосмукачката започне
да губи мощност, когато торбичката се напълни или
когато торбичката е скъсана или повредена.

4.

Поставете новата торбичка в отделението за
прахосмукачка. Уверете се, че торбичката е
добре поставена.

5.

Освободете поддържащия лост от капака
и затворете капака на отделението за
прахосмукачка.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, изключете я и извадете ключа.
1.

Натиснете фиксатора, за да отворите капака
на прахосмукачката.

2.

Повдигнете капака и използвайте
поддържащия лост, за да фиксирате капака в
отворено положение.

3.

Извадете торбичката на прахосмукачката от
отделението за прахосмукачка.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
БУТАНЕ, ТЕГЛЕНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА
МАШИНАТА

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАШИНАТА
1.

Повдигнете почистващата глава.

2.

Извадете контейнера (ниско разтоварване) или
повдигнете контейнера достатъчно (високо
разтоварване), за да почистите земята преди
товарене. Машината може да се натовари на
рампа с максимален наклон 21.3%.

3.

Ако машината не е активирана, тя може да
бъде бутана отпред или отзад, но може да бъде
теглена само от предната страна.

Паркирайте камиона или ремаркето на равна
повърхност.

4.

Разположете задната част на машината върху
товарната страна на камион или ремарке.

Преди да теглите или бутате машината, трябва
да дезактивирате спирачката за паркиране. За
да деактивирате спирачката, пъхнете върха на
малка отвертка между лоста на електронната
спирачка и главината. Машината може да се
движи свободно, когато спирачката за паркиране
е дезактивирана.

ЗАБЕЛЕЖКА: Способността на машината да
се изкачва по рампа зависи от износването
на гумите, повърхността на рампата,
метеорологичните условия и други фактори.
Преместването трябва да се извършва от
персонал, обучен за безопасно товарене на
машина.

БУТАНЕ ИЛИ ТЕГЛЕНЕ НА МАШИНАТА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато обслужвате
машината, не я бутайте или теглете без
оператор на седалката, който да контролира
машината.

5.

Качете машината върху камиона или
ремаркето. Позиционирайте машината така,
че теглото й да се разпредели безопасно и
да може да бъде закрепена с ремъци към
ремаркето или камиона.

6.

Завъртете превключвателя на OFF.

7.

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

Бутайте и теглете машината само на много
кратки разстояния и не надвишавайте скоростта
от 3,2 км/ч (2 мили/час). Машината НЕ е
предназначена за бутане или теглене на дълги
разстояния или с висока скорост.
ВНИМАНИЕ! Не бутайте или теглете машината
на дълги разстояния. В противен случай
може да възникне повреда в задвижващата
система.
Веднага след избутването на машината,
отстранете отвертката, поставена между
електронната спирачка и главината. НИКОГА не
управлявайте машината с дезактивирана паркинг
спирачка.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Не управлявайте
машината с деактивирана спирачка.
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ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи допълнително
да монтирате скоби за затягащите ремъци на
пода на ремаркето или камиона.
ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато товарите/
разтоварвате машината на/от камион или
ремарке, използвайте ленти, за да обезопасите
машината.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
8.

Свържете лентите към отворите в задната част
на рамката, точно под колелата на бронята,
разположени от двете страни на машината,
и фиксирайте връзките към ремаркето или
камиона, за да предотвратите движението на
машината.

Ако машината е оборудвана с допълнителни
престилки за контрол на праха, свържете
лентите към отворите в скобите на колелото
на бронята, разположени от всяка страна на
машината, за да обезопасите машината към
камиона или ремаркето.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че лентите не
оказват натиск върху задната част на модула на
престилката, когато са затегнати,

9.
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Свържете лентите към предната част на
рамката на машината, във вдлъбнатото място
от двете страни на машината, непосредствено
зад всяко предно колело на бронята и
закрепете връзките към ремаркето или
камиона, за да предотвратите движението на
машината.

10. Уверете се, че всички ленти са напълно
затегнати и машината е напълно осигурена
върху ремаркето или камиона.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
ПОВДИГАНЕ НА МАШИНАТА С КРИК

Позиции на точката за повдигане в задната част на
всички машини.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Преди да оставите или
обслужите машината, спрете на хоризонтална
повърхност, изключете я и извадете ключа.
Преди да повдигнете машината с крик,
изпразнете хопера.
Разположение на точките за повдигане в
предната част на всички машини.

ЗА БЕЗОПАСНОСТ: Когато обслужвате
машината блокирайте гумите й преди
да пристъпите към повдигането й с
крик. Използвайте лебедки или крикове,
които издържат тежестта на машината.
Повдигайте машината с крик единствено на
предназначените за това места. Подсигурете
машината с подемни опори.
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ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА
МАШИНАТА
Когато прибирате машината на склад за
продължителен период от време, трябва да
спазвате следните указания.
ВНИМАНИЕ: Не оставяйте машината под дъжда;
съхранявайте я на закрито.
1.

Паркирайте машината на прохладно, сухо
място. Не оставяйте машината на открито,
когато вали дъжд или сняг. Съхранявайте я на
закрито.

2.

Преди да приберете машината за съхранение,
заредете акумулаторните батерии, за
да удължите срока им на експлоатация.
Презареждайте оловно-киселинните
акумулатори веднъж месечно.

3.

Откачете акумулаторите преди съхранение.

4.

Съхранявайте машината на сухо място, с
вдигната почистваща глава.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да се избегне потенциална
повреда на машината, съхранявайте я в среда
без гризачи и насекоми.
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СПЕЦИФИКАЦИИ
СПЕЦИФИКАЦИИ
ОБЩИ РАЗМЕРИ/ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
МАШИНАТА
Елемент

Размер/Капацитет

Дължина

1815 мм (71 инча)

Ширина (тяло)

1168 мм (46 инча)

Ширина (тяло с лява четка по избор)

1168 мм (46 инча)

Основа на колелата

1206 мм (47,5 инча)

Височина (без покрив)

1500 мм (59 инча)

Височина (с предпазен покрив)

2 095 mm (82.5 инча)

Височина (с високо разтоварване)

1570 мм (61,8 инча)

Коловоз

1030 мм (40,5инча)

Дължина на основната четка (цилиндрична)

810 мм (32 инча)

Диаметър на страничната четка (дискова)

510 мм (20 инча)

Ширина на почистващата пътека (единична странична четка)

1170 мм (46 инча)

Ширина на почистващата пътека (двойна странична четка)

1 520 mm (60 инча)
150 Д (5,3 фута3)

Обемна вместимост на хопера
Капацитет на натоварване на контейнера (високо разтоварване)

159 кг (350 фунта)

Капацитет на натоварване на контейнера (ниско разтоварване)

91 кг (200 фунта)

Максимална височина на разтоварване на контейнера (високо разтоварване)

1572 мм (61,9 инча)

Минимална височина на помещението при разтоварване на контейнера (високо
разтоварване)

2220 мм (87,4 инча)

Площ на прахоулавящия филтър (стандартен)

9 м2 (97 фута2)
4,6 м2 (50 фута2)

Площ на прахоулавящия филтър (HEPA)
Тегло без акумулатори (високо разтоварване)

793 кг (1748 фунта)

Тегло без акумулатори (ниско разтоварване)

698 кг (1538 фунта)

Тегло с високо разтоварване (със стандартни акумулатори)

975 кг (2150 фунта)

Тегло с ниско разтоварване (със стандартни акумулатори)

880 кг (1940 фунта)

GVWR (високо разтоварване)

1406 кг (3100 фунта)

GVWR (ниско разтоварване)

1243 кг (2740 фунта)

Степен на защита

IPX5

Стойности, определени съгласно IEC 60335-2-72

Мярка

Ниво на налягане на звука LpA

67 dВ

Колебание на налягането на звука KpA

3 dВ

Ниво на сила на звука LWA + колебание KWA

91 dB + 2,98 dB

Вибрации – ръка-рамо

<2,5 m/s2

Вибрации – цяло тяло

<0,5 м/сек2
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СПЕЦИФИКАЦИИ
ОБЩА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА
МАШИНАТА
Елемент

Мярка

Ширина за обръщане при пътеката (по-малка от страничната четка)

2140 мм (84 инча)

Скорост на придвижване (напред)

8,8 км/ч (5,5 мили/час)

Скорост на придвижване по време на измитане (напред)

8,8 км/ч (5,5 мили/час)

Скорост на придвижване при повдигане на контейнера (напред)

2,4 км/ч (1,5 мили/час)

Скорост на придвижване (заден ход)

4,8 км/ч (3 мили/час)

Максимален наклон на рампа при товарене – празна

21,3% / 12°

Максимален наклон на рампа при измитане

14,1% / 8°

Максимален наклон на рампа при транспортиране (GVWR)

21,3% / 12°

Максимална температура на околната среда за работа на машината

43°C (110° F)

Минимална температура за работа на функцията на измитане на машината

0°C (32° F)

ТИП ЗАХРАНВАНЕ
Тип

Количество

Волтаж

Номинални Ah (амперчаса)

Тегло

6

36

240 при 20 часа номинал

30 кг (67 фунта)

6

36

360 при 20 часа номинал

44 кг (98 фунта)

2 опаковки

36

110 / 4,1 kWh

51 кг (112 фунта)

Оловно-киселинни акумулатори
(Макс. размери на акумулатора):
28,8 инча / 731 мм W
x 19,9 инча / 506 мм Д
x 15,6 инча / 395 мм В
Литиево-йоннен акумулатор

4 опаковки

36

221 / 8,2 kWh

83 кг (183 фунта)

6 опаковки

36

331 / 12,2 kWh

114,5 kg (252,5
паунда)

Тип

Употреба

VDC

k W (к.с.)

Електромотори

Основна четка за измитане

36

0,75 (1,00)

Странична четка за измитане

36

0,12 (0,16)

Вакуумна перка

36

0,60 (8,00)

Двигателен

36

1,20 (1,60)

Прахосмукачка (опция)

36

0,71 (0,95)

Тип

VDC

ампера
(amp)

херца (Hz)

Фаза

VAC

Зарядно устройство (вградено)

36

25

50-60

1

100-240

Зарядно устройство (вградено)

36

33

50-60

1

100-240

Зарядно устройство (външно)

36

25

50-60

1

100-240

Зарядно, литиево-йонен акумулатор (външно)

36

33

50-60

1

100-240

ГУМИ
Местоположение

Тип

Размер

Предна (1)

Твърдо състояние

102 мм ширина x 300 мм ВД (външен диаметър) (4 инча ширина x 12
инча ВД (външен диаметър)

Задна (2)

Твърдо състояние

102 мм ширина x 300 мм ВД (външен диаметър) (4 инча ширина x 12
инча ВД (външен диаметър)
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СПЕЦИФИКАЦИИ
РАЗМЕРИ НА МАШИНАТА - НИСКО
РАЗТОВАРВАНЕ

1168 mm
(46 in)

2095 mm
(82.5 in)
(Both High Dump
and Low Dump)

1500 mm
(59 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

Track
(at rear wheels)
1030 mm (40.5 in)

1815 mm (71 in)
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СПЕЦИФИКАЦИИ
РАЗМЕРИ НА МАШИНАТА - ВИСОКО
РАЗТОВАРВАНЕ

1168 mm
(46 in)

1570 mm
(61.8 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

Track
(at rear wheels)
1030 mm (40.5 in)

1815 mm (71 in)
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КОНТРОЛИ НА СУПЕРВАЙЗОР
КОНТРОЛИ НА СУПЕРВАЙЗОР
КОНТРОЛИ НА СУПЕРВАЙЗОР
Използвайте контролите на супервайзора,
за да регулирате максималната скорост
на движение и максималната скорост на
измитане.
Вход в режим на супервайзор
1. Завъртете превключвателя на OFF.
2. Натиснете и задръжте бутон за
режим Eco, и докато държите бутон
за режим Eco, завъртете и задръжте
превключвателя на ON.

4. Освободете превключвателя и бутона за
режим Eco.
ЗАБЕЛЕЖКА: Задвижването не работи,
когато машината е в режим на супервайзор.
Продължете да правите необходимите
промени, запазете промените и излезте
от режима на супервайзор, както е указано
в следващите стъпки, за да завършите
промените, или изключете превключвателя
в позиция OFF, за да излезете незабавно от
режима на супервайзор. Ако излезете от
режим на супервайзор чрез завъртане на
превключвателя на позиция OFF, промените
няма да се запазят.
5. Следете светлинния индикатор на
бутона на режим Eco и двата светлинни
индикатора на страничните чести.
Светлинният индикатор на бутона на
режим Eco трябва да свети (постоянно,
да не мига), а светлинния индикатор
на бутона на дясната странична четка
и светлинния индикатор на бутона на
лявата странична четка трябва да мигат
бавно, което показва, че машината е в
режим супервайзор.

3. Продължете да държите бутон за режим
Eco и превключвателя на позиция ON,
докато светлинния индикатор на бутона
за дясната странична четка и светлинния
индикатор на лявата странична четка
започнат да мигат бързо.
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КОНТРОЛИ НА СУПЕРВАЙЗОР
ПРОМЯНА НА СКОРОСТТА НА МАШИНАТА
1. Вход в режим на супервайзор. Вижте
ВХОД В РЕЖИМ НА СУПЕРВАЙЗОР.

4. Натиснете бутона за лявата странична
четка, за да намалите скоростта.

2. Наблюдавайте светлинния индикатор за
разреждане на акумулатора. Текущата
скорост на машината се показва чрез
мигащ (-и) светлинен (-нни) индикатор
(-и) на индикатора за разреждане на
батерията.

Натиснете бутона за дясната странична
четка, за да увеличите скоростта.

Светлинният(ите)
индикатор(и)
мига(т)

Мили в час (MPH)

1 лампа

1 MPH

2 лампи

2 MPH

3 лампи

3 MPH

4 лампи

4 MPH

5 лампи

5,5 MPH

3. Натиснете бутон за режим Eco, за
да превключвате между настройката
за максимална скорост на измитане
(индикаторната(ите) светлина(и) на
акумулатора мига(т) бавно) и настройката
за максимална скорост на движение
(индикаторната(ите) светлина(и) на
акумулатора мига(т) бързо).
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5. Натиснете бутона за режим Eco, за да
запазите новите настройки на скоростта.
Промените ще се съхранят само след като
бутона за режим Eco бъде натиснат.
6. За изход от режим на супервайзор,
завъртете превключвателя на OFF.
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