ИНСТРУКЦИЯ ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ

МАШИНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

CIMEX 530B

Подопочистващият автомат CIMEX 530B е
професионална машина за почистване и
дезинфекция на под с акумулаторно
задвижване, предназначен за почистване и
дезинфекция на твърди подови настилки като
теракот, гранитогрес, мрамор, импрегниран
шлайфан бетон, линолеум и др.
С производителност от 1860 м2/ч той е
идеалното решение за почистване и
дезинфекция на големи площи в супермаркети,
складове, офиси, болници, училища, хотели,
изложбени зали и сервизи.
Благодарение
на
акумулаторното
задвижване на подопочистващия автомат,
значително се увеличава удобството при
работа, особено когато то трябва да се
извършва текущо при наличие на хора и
посетители в помещението или помещения, в
които няма ток.

220V
510мм
РАБОТНА
НАПРЕЖЕНИЕ

2

ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

1860

ШИРИНА

М2/Ч

1. УДОБНО РАЗПОЛОЖЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
Снабдено с контактен ключ и бутони за управление.

2. СИСТЕМА ЗА АВТ. ДЕМОНТАЖ НА ЧЕТКАТА
Системата за автоматичен демонтаж на четката позволява
нейната смяна само от един човек.

3. АКУМУЛАТОРНО ЗАДВИЖВАНЕ
Значително се увеличава удобството при работа, особено когато
то трябва да се извършва текущо при наличие на хора и
посетители в помещението или помещения, в които няма ток.

4. ЧЕТКА ТИП ДИСК
Натискът, който се упражнява върху почистваната повърхност е
около 35 гр./см2. При вариантите с ролкови четки, тази стойност
е 85 гр./см2

5. МАРКУЧ ЗА МРЪСНА ВОДА
Служи за лесно и бързо източване на мръсната вода.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОДОПОЧИСТВАЩ
АВТОМАТ
530B

6. УДОБНА РЪКОХВАТКА
Спомага за по-лесно управление и маневриране.

1
1

6

5

4
4

МАШИНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

2

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 530B
Резервоар за чиста вода

42 л.

Резервоар за мръсна вода

51 л.

Производителност

1860 м2 / ч

Работна ширина

510 мм.

Дебит въздух

24 л. / сек.

530B

ПОДОПОЧИСТВАЩ
АВТОМАТ

В зависимост от вида на четките, подопочистващите
автомати се делят на автомати с дискови четки и автомати
с ролкови четки. Основната разлика между двата вида
машини за миене на под е в разпределението на натиска
на четката върху площта на настилката. В конкретния
случай при CIMEX 530B, четката е тип диск и натискът,
който се упражнява върху почистваната повърхност е
около 35 гр./см2. При вариантите с ролкови четки, тази
стойност е 85 гр./см2.
Автоматът за почистване CIMEX 530B е оборудван с
маркуч за лесно и бързо източване на мръсната вода.
Работи посредством автоматичен процес на впръскване,
разтъркване и подсушаване. Почиства безупречно, без
следи от ивици след себе си. Допълнително удобство е
нивомерът на контейнера за чиста вода. Удобната
ръкохватка на машината за под спомага за по-лесно
управление и маневриране.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛ
Захранване

Акумулатор

Мощност

550 W

За деликатно почистване в близост до стени,
корпусът на четката е снабден с водеща ролка, която
позволява машината да се води в непосредствена близост
до стената, като по този начин, почистването в ъглите е
значително по-добро и стените не се нараняват.

МАШИНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Благодарение на акумулаторното задвижване на
подопочистващия автомат, значително се увеличава
удобството при работа, особено когато то трябва да се
извършва текущо при наличие на хора и посетители в
помещението или помещения, в които няма ток. Удобно
разположеният контролен панел е снабден с контактен
ключ, със секретна ключалка. С натискането на първия
бутон се активира системата за автоматичен демонтаж на
четката за почистване, като по този начин не е
необходимо тази операция да се извършва от двама
души. Вторият бутон е за активиране на смукателна
турбина, която изсмуква водата от пода, чрез смукателна
греда. Третият бутон служи за активиране на функция за
тест на акумулаторната батерия, като при натискането му
се индикира нивото на заряд на акумулатора. Крайният
десен зелен бутон стартира електродвигателя и задвижва
четката.
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За разлика от обикновените подопочистващи
машини, подопочистващите автомати не само разтъркват,
чрез четка, вода с препарат, а и чрез смукателна греда
изсмукват и подсушават. По този начин се постига висока
скорост на почистване, като остава суха и чиста следа.
Благодарение на системата "резервоар в резервоар"
вградените резервоари за чиста и мръсна вода с обеми от
42/51 л. не увеличават значително размерите на
машината.

БЕЗОПАСНОСТ

ИЗПОЛЗВАНИ СИМВОЛИ

Индикатор за воден клапан Превключвател за управление
на двигателя на четката

Превключвател за управление Индикатор за зареждане на
на вакуумния двигател
батерията

Индикатор на лоста за
повдигане на ракела

Индикатор за контрол на
водния поток

МАШИНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

1. Преди използването на машината, операторът трябва да премине нужното обучение. ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ.
Ако нещо от нея не ви е ясно, моля попитайте вашия ръководител.
2. Уверете се, че всички етикети, табелки, предупреждения и инструкции са залепени по машината.
3. Прочетете внимателно всички налепени етикети. Не ги покривайте и при нараняване ги заменете с нови.
4. Докато работите с тази машина, обръщайте голямо внимание на околните хора и особено на децата.
5. Бъдете внимателен шофьор и не удряйте рафтове или скелета, особено там, където има опасност от падащи предмети.
6. Не използвайте тази машина с или в близост до горива, разтворители, разредители или други запалими материали.
7. При пожар използвайте прахов пожарогасител. Не използвайте вода.
8. Не използвайте машината като транспортно средство.
9. Не използвайте киселинни разтвори, които могат да повредят машината.
10.Настройте скоростта си според условията на пода.
11. Не включвайте машината под наклон. Не спирайте и не оставяйте машината на товарна рампа или наклон.
12. По време на всяка операция по поддръжка, изключете машината от захранването.
13. Оловните киселинни батерии генерират газове, които могат да причинят експлозия. Дръжте батериите далеч от искри
и пламък. Зареждайте батериите само в зона с добра вентилация.
14. Не използвайте зарядното устройство, ако захранващият кабел е повреден.
15. Винаги носете предпазни очила и защитно облекло, когато работите в близост до батерии. Премахнете всички
бижута. Не поставяйте инструменти или друг метал върху клемите на батерията или върху тяхната горната част.
16. Поддръжката и ремонтите трябва да се извършват само от оторизирани сервизни центрове.
17. Поддържайте електрическите части на машината сухи. Не мийте машината директно с водна струя и с корозивен
материал. При съхранение дръжте машината на сухо място.
18. Водните разтвори или почистващите материали, използвани с този тип машина, могат да останат мокри зони на
подовата повърхност. Тези области могат да причинят опасност за оператора или други лица. Винаги поставяйте знаци
ВНИМАНИЕ близо до зоната, която почиствате.
19. Не посягайте под капака на машината с пръсти или ръце, докато машината работи.
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Преди да експлоатирате уреда за първи път, прочетете и съблюдавайте настоящото Упътване за експлоатация. Уредът е
предвиден за работа по повърхности с наклон до 10%.

ПОДГОТОВКА НА МАШИНАТА
Издърпай

Премахни

1. Разопаковане на машината
1.1. Премахнете кашона (външната опаковка)
1.2. Машината е закрепена към палето с дървена клинове, които блокират
колела. Извадете презрамките които държат колелата.
1.3. Премахнете машината от палето.
Премахни

2. Инсталация на батерията
2.1. Извадете маркуча от резервоара.
2.2. Свалете капака на помпата като го завъртите обратно на часовниковата
стрелка.
2.3. Извадете резервоара за мръсна вода чрез повдигаща верига при задната
част на резервоара и дренажния маркуч в предната част на резервоара.
2.4. Поставете батериите в отделението за батерии.
2.5. Свържете батерията и машината посредством техните конектори.
2.6. Сложете резервоара, капака и маркуча отново.

3. Индикатор за ниво на заряд на батериите
Индикаторът на батериите е цифров с 4 нива на дисплея и мигане един. Номерата,
които се появяват на дисплея, показват приблизително ниво на зареждане. 4 представлява
пълно зареждане, а 0 представлява празно и батериите трябва да се презареждат.
Вакуум изход

4. Монтаж на събирателната чистачка (ракел)
Ракелът се свързва към машината чрез повдигане на заключващите
ключалки и плъзгане на чистачката на 2-те стълба в задната част на люлеещото
рамо. Натиснете заключващите резета надолу. Спуснете чистачката и монтирайте
вакуумния маркуч над изхода за вакуум на чистачка. Маркучът трябва да бъде
разположен в задната част на повдигащия кабел.
5. Регулиране на нивото на ракела.
Височината от пода до чистачката трябва да бъде
коригирано въз основа на износването на острието. Завъртете
копчетата за регулиране обратно на часовниковата стрелка за
понижаване чистачка и по посока на часовниковата стрелка, за да я
повдигнете.
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Точка за повдигане на
маркуча за източване

Заключване на резетата

Копчетата за регулиране
на височината

ЗАБЕЛЕЖКА: Завъртете надясно и наляво, регулирайки копчета, докато чистачката не бъде разположена успоредно до пода.
6. Регулиране на нивото на ракела
По време на работа задното острие на чистачката е най-ефективно, когато се
огъва назад от 3/16-ти до 5/16-ти от инча по цялото му дължина. За да увеличите
огъването на острието в центъра на чистачката, наклонете тялото и назад, като
завъртите копчето за настройка обратно на часовниковата стрелка. И обратно,
завъртете копче за регулиране по посока на часовниковата стрелка, за да увеличите
огъване по външните ръбове на острието на чистачката.

Копче за
регулиране
на наклона

МАШИНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Индикатор за батерията

Повдигане на веригата

Капак

Маркуч за рапел

Отвор за пълнене

9. Инсталиране на четката
9.1. Повдигнете основата на четката, като натиснете стъпалото в задната част на машината.
9.2. Поставете четките под основата. Подравнете ушите на четката с отворите в плочата. Поставете
четките в чинията и завъртете всяка четка, така че ушите да се избутват
към техните задържащи извори, докато се заключат. Снимката показва посоките за завъртане на
четките, за да ги заключат в работна позиция.

10. Инсталиране на предпазителя за пръски
10.1. Увийте предпазителя за пръски около базата на четките.
10.2. Поставете скобата на лентата върху скобата на предната лента.
10.3. Издърпайте скобата около лентата на основата на четката и поставете пружината отзад.
10.4. Повторете процеса от противоположната страна.

Щипка за скобата на задната
лента

Предпазител
за пръски

Пружина за скобата

Скоба за предна лента
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8. Воден разтвор
Напълнете резервоара за разтвор с чиста вода при a температура не по-висока от 50 ° C /
122 ° F. Добавяне правилната концентрация на течен препарат, следвайки инструкциите на
производителя. Повече пяната в резервоара може да повреди вакуумния мотор, така че
използвайте само минималното количество препарат. Сглобете отново капака.
ВНИМАНИЕ! Винаги използвайте слабо пенливи препарати. Добавяне на течност против пяна в
резервоара преди почистване също ще помогне за предотвратяване на образуването на пяна.
НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ КИСЕЛИНА

МАШИНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

7. Резервоар за отпадъчна вода
Отворете капака и потвърдете, че връзките са сигурни.
7.1. Капакът за вакуум е здраво закрепен. Завъртете капака по часовниковата
стрелка, за да се затвори. Вакуумният маркуч също трябва да бъде монтиран.
7.2. Уверете се, че маркучът за рапела е правилно свързан.
7.3. Уверете се, че запушалката на маркуча за източване, която е разположена
в предната част, е затворена.

НАЧИН НА РАБОТА
Превключвател за вода
Превключвател
за вакуум мотор

Индикатор на
батерията

4. Регулирайте дебита на почистващия разтвор (контрол на потока) с лоста. Чрез
преместване на лоста надолу увеличавате дебита, а с повдигането му го
намалявате. Трябва да има достатъчно разтвор за намокряне на пода равномерно,
но не толкова, че водата да преминава покрай предпазителя за пръски.
Не забравяйте, че правилното количество разтвор зависи от вида на пода,
нивото на замърсяване и скоростта на търкане.
5. Освободете и повдигнете лоста за повдигане на основата на четката и я спуснете.
6. Спуснете четката, като използвате лоста за ракел.

Превключвател
за мотора на
четката

Лост за
ракел

Контрол
на потока

Лост за повдигане на основата
на четката

7. Чистене
Натиснете лоста на превключвателя на дръжката. Четката за търкане ще започне
да се върти и разтвора ще започне да тече.
През първите няколко метра експлоатация, проверете дали количеството на
почистващ разтвор е достатъчен за намокряне на пода и че чистачката изсушава
повърхността му.
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1. Свържете конекторите на батерията и машината
2. Включете превключвателя на двигателя на четката. Индикаторът
за зареждане на батерията ще свети, показвайки нивото на заряд.
Ако индикаторът е мигащи батерии, то тя трябва да бъде заредена.
Моля, имайте предвид, че четката за търкане няма да се върти,
докато лостът на ръчния превключвател не е натиснат.
3. Включете ключа на вакуум мотора.

8. Защита от препълване
Машината е оборудвана с поплавък, който спира вакуумният отработен въздушен
поток при пълен резервоар.
Когато това се случи, изпразнете резервоара чрез отстраняване на дренажната
запушалка на дренажния маркуч.
ВНИМАНИЕ! От съображения за сигурност винаги използвайте предпазни ръкавици.

МАШИНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Ръчен превключвател

СЛЕД УПОТРЕБА
След приключване на вашата работа и преди всякакъв вид поддръжката да е направена, е необходимо да се направи
следното:
1. Затворете водния клапан, като повдигнете лоста за управление на потока.
2. Повдигнете основата на четката, като свалите надолу лоста за повдигане на основата на четката. За заключване на лоста
преместете крака си надясно, докато лостът е натиснат надолу.
3. Повдигнете ракела, като повдигнете лоста и го заключете, като преместите лоста наляво.
ВНИМАНИЕ! Острието на ракела могат се повреди, ако той не е повдигнат по време на съхранение или транспорт.
4. Изключете превключвателя за електромагнитния клапан за вода.
5. Изключете превключвателя на двигателя на четката.
6. Изключете превключвателя на вакуумния двигател.
7. Транспортирайте машината до мястото, където резервоарът за мръсна вода трябва да се изпразни.
8. Изпразнете резервоарът за мръсна вода.
9. Отстранете четката и я почистете с чиста вода.
ЕЖЕДНЕВНА ПОДДРЪЖКА

3. Почистване на ракела.
За да получите най-добри резултати при сушене, пазете ракела чист. За неготово почистване е необходимо:
3.1. Извадете вакуумния маркуч от ракела.
3.2. Повдигнете заключващите ключалки и извадете ракела чрез изтегляне назад.
3.3. Почистете добре вътрешността му.
3.4. Почистете добре остриетата.
3.5. Сглобете отново.
4. Смяна на остриетата (перата) на ракела.
4.1. Извадете вакуумния маркуч от ракела.
4.2. Повдигнете заключващите ключалки и извадете ракела чрез изтегляне назад.
4.3. Освободете скобите на лентата, като повдигнете гайката.
4.4. Премахнете остриетата (перата).
4.5. За сглобяване, повторете горните операции в обратен ред.
5. Премахване на четката
5.1. Повдигнете основата на четката, като натиснете стъпалото в задната част на машината.
5.2. Завъртете четката в посока обратна на часовниковата стрелка за да я освободите.
5.3. Почистете с чиста вода.

МАШИНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

2. Почистване на вакумния филтър
2.1. Махнете капака.
2.2. Махнете вакуумния капак, като го завъртите по часовниковата стрелка.
2.3. Извадете филтъра и корпуса му.
2.4. Използвайте чиста вода за почистване на стените и дъното на филтъра.
2.5. Извадете филтъра и корпуса му.
2.6. Измийте старателно всички компоненти.
2.7. За сглобяване, повторете горните операции в обратен ред.
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1. Почистване на резервоара мръсна вода
1.1. Изпразнете резервоара, като извадите тапата от маркуча за източване.
1.2. Повдигнете капака на резервоара.
1.3. Свалете капака на вакуума, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка.
1.4. Извадете филтъра и корпуса му.
1.5. Изплакнете резервоара с чиста вода.

СЕДМИЧНА ПОДДРЪЖКА
1. Почистване на маркуча за вакуум
1.1. Свалете маркуча за вакуум от вакуум порта на ракела.
1.2. Отстранете другия край на вакуумния маркуч от резервоара за мръсна вода.
1.3. Измийте вътрешната част на маркуча с чиста вода.
1.4. Сглобете обратно
2. Почистване на резервоара за разтвор.
2.1. Отстранете капачката за пълнене от резервоара за разтвор.
2.2. Изплакнете с чиста вода.
2.3. Отстранете маркуча за източване на резервоара за разтвор и капачката в задната част на машината, и изпразнете разтвора.

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
1. Недостатъчна вода за четката.
1.1. Уверете се, че вентилът за контрол на дебита на разтвора е отворен.
1.2. Уверете се, че в резервоара за разтвор има вода.
1.3. Уверете се, че тръбите за дозиране на разтвор не са запушени.

3. Ракелът не изсушава пода добре.
3.1. Проверете дали остриетата са добре почистени.
3.2. Регулирайте наклона на остриетата.
3.3. Уверете се, че вакуумният маркуч е правилно монтиран в отвора си в резервоара.
3.4. Извадете всички вакуум елементи и ги почистете.
3.5. Сменете остриетата на ракела, ако са износени.
3.6. Проверете дали превключвателят на вакуумния двигател е включен.
3.7. Проверете регулирането на височината на ракела.
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2. Машината не чисти задоволително.
2.1. Проверете състоянието на четката или подложката и ги сменете, ако е необходимо.
2.2. Четката трябва да се сменя, когато влакната и достигнат дължина 15 мм.

МАШИНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

4. Прекалено производство на пяна
4.1. Проверете дали е използван препарат с ниска пяна. Ако е необходимо, добавете малко количество течност против
пенообразуване към резервоара.
4.2. Повече пяна се генерира, когато подът е леко замърсени. Използвайте по-малко препарат, ако случаят е такъв.

МАШИНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

SD - 12/2020 - 530B - 9

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

МАШИНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ
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МАШИНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ

ПРОДАЖБА НА ЛЕКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ,
МАШИНИ ПОД НАЕМ, СЕРВИЗ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА
СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

