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1 Bevezetés

1.1 Általános tájékoztató
A HTC 1500 ixT (i = ipari változat, x = négy csiszolólemez/csiszolófej, T = két
csiszolófej) beépített portalanítóval ellátott csiszológép beton-, természetes kő- és
terrazzó padlózatok csiszolására, egyenetlenségeinek kisimítására, tisztítására és
polírozására használható. A gép alkalmazási területei a kiválasztott szerszámtól
függenek. A felszívott por a portalanító alatti két zsákban gyűlik össze.

Olvassa át figyelmesen az útmutatót, hogy már a gép használatba vétele előtt
megismerje alkalmazását és karbantartását. További információért forduljon a
viszonteladóhoz. A kapcsolattartásra vonatkozó információk az útmutató legelején, a
Kapcsolat című részben találhatók.

1.2 Felelősség
Bár minden intézkedést megtettünk azért, hogy az ebben az útmutatóban szereplő
információk helyesek és mindenre kiterjedők legyenek, nem vállalunk felelősséget az
esetleg előforduló hibákért vagy azért, ha valamilyen információ kimaradt. A HTC
fenntartja az ezen útmutatóban szereplő információk előzetes figyelmeztetés nélküli
módosításának jogát.

Ez az útmutató szerzői jogvédelem alatt áll, és semmilyen része nem másolható és más
módon sem használható fel a HTC cég előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

1.3 Kezelési és használati útmutató
Ez az útmutató a funkciók átfogó ismertetésén kívül a csiszológép felhasználási
területeivel és karbantartásával foglalkozik.

1.3.1 Biztonsági előírások – a szimbólumok magyarázata

A rendkívül fontos részek világos kiemelésére az alább ismertetett szimbólumokat
használtuk. Annak érdekében, hogy minden lehetséges módon elkerülje mind a
személyi sérüléseket, mind az anyagi károkat, rendkívül fontos, hogy nagyon
figyelmesen átolvassa és megértse azokat a szövegrészeket, amelyeket ilyen
szimbólumokkal láttunk el. Gyakorlati tippeket, ötleteket is talál, a melyeket
szimbólumokkal emeltünk ki. A tippek, ötletek arra szolgálnak, hogy megkönnyítsék a
gép használatát, valamint rámutatnak arra, hogy hogyan lehet a gépet a
legoptimálisabban kihasználni.

Az útmutatóban az alábbi szimbólumok jelzik az olvasónak, hogy mely részekre kell
különös figyelmet fordítani.
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Vigyázat!
E szimbólum jelentése Vigyázat!, és arra utal, hogy személyi sérülés vagy
anyagi kár származhat a gép vagy tartozékai helytelen használatából. Ha ezt a
szimbólumot látja egy szövegrész mellett, akkor azt olvassa át figyelmesen, és
ne végezze el azokat a lépéseket, amelyekkel kapcsolatban bizonytalan. Ez az
Ön vagy más felhasználó biztonságát szolgálja, valamint ily módon elkerülhető
a gép vagy más berendezés károsodása.

Figyelem!
E szimbólum jelentése Figyelem!, és arra utal, hogy esetleges anyagi kár
származhat a gép vagy tartozékai helytelen használatából. Ha ezt a
szimbólumot látja egy szövegrész mellett, akkor azt olvassa át figyelmesen, és
ne végezze el azokat a lépéseket, amelyekkel kapcsolatban bizonytalan. Ezzel
elkerülhető a gép vagy más berendezés károsodása.

Tippek!
E szimbólum jelentése Tippek!, és arra utal, hogy tippeket, ötleteket és
tanácsokat adunk olyan eljárásokról, amelyek megkönnyítik a gép vagy
tartozékainak működtetését, valamint gátolják a kopást. Ha ezt a szimbólumot
látja egy szövegrész előtt, akkor olvassa át a szöveget, mivel ez megkönnyíti a
munkát és meghosszabbítja a gép élettartamát.

1.4 Szállítás
A csiszológépet szállításkor ajánlatos gondosan egy raklapra erősíteni. A csiszolófejnek
vagy felhajtott és lezárt, vagy teljesen leeresztett pozícióban kell lennie.

1.5 Kiszállításnál
Kiszállításnál a következő cikkeket találja a csomagban. Lépjen kapcsolatba a
viszonteladóval, ha valami hiányzik.

• Csiszológép

• Kezelési és használati útmutató

• Kulcs az elektromos szekrényhez

• Töltőkábel

• EZ system-nek megfelelő kalapács
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1.6 A gép kicsomagolása

Vigyázat!
Használat előtt olvassa át figyelmesen a biztonsági előírásokat valamint a
kezelési és használati útmutatót.

• Gondosan ellenőrizze, hogy a csomagolás vagy a gép nem sérült-e meg a
szállítás alatt. Ha sérülésre utaló jeleket talál, vegye fel a kapcsolatot a
viszonteladójával és jelentse be a kárt. A külső károkat a szállító cégnek is be
kell jelenteni.

• Ellenőrizze, hogy a kiszállított áru megfelel-e az Ön megrendelésének. Ha
kérdése van, forduljon a viszonteladóhoz.

1.7 Adattábla
A sorozatszám a csiszolófej jobb emelőkarjának felső részén van feltüntetve.

A gép adattáblája az alábbi információkat tartalmazza: Típus- és sorozatszám, amelyet
pótalkatrész rendelésekor meg kell adni.

Ábra  1-1. Adattábla

1. Típus
2. Típusszám
3. Sorozatszám
4. Gyártás éve
5. Teljesítmény (kW)
6. Feszültség (V)
7. Áram (A)
8. Frekvencia (Hz)
9. Súly (kg)
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10. Cím mező

1.8 Kezelés és tárolás
A gépet használaton kívül száraz és fűtött helyiségben kell tárolni. A gép egyébként
megrongálódhat a nedvességtől és a hidegtől.

1.9 Zajszínt

Vigyázat!
Használjon mindig fülvédőt, amikor a gépet használja.

1.9.1 Hangnyomásszint

A gép zajszintjét az ISO 3741 szabványnak megfelelően tesztelték. A
hangnyomásszintről táblázat ad felvilágosítást a következő fejezetben: Műszaki adatok,
oldal 43.
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2 Biztonság

2.1 Általános tájékoztató
Ebben a fejezetben megtalálható az összes figyelmeztetés és megjegyzés, melyeket a
HTC 1500 ixT géptípusnál figyelembe kell venni.

2.2 Figyelmeztetések

Vigyázat!
A gépet csak olyan személy használhatja vagy javíthatja, aki megfelelő
gyakorlati és elméleti képzésben részesült, valamint átolvasta ezt az útmutatót.

Vigyázat!
Lejtős felületen semmilyen esetben sem szabad a gépet oldalirányban
használni, mivel megbillenhet. Lejtős felületen mindig hátráljon lefelé.

Vigyázat!
A csiszolófej előtt semmilyen esetben sem szabad tartózkodni, amikor az fel
van hajtva, mivel ha nincs kellően rögzítve, esetleg leeshet.

Vigyázat!
Soha nem szabad a portalanító előtt vagy mellett tartózkodni, amikor azt
szervizpozícióba akarjuk állítani.

Vigyázat!
A gép vontatásakor beszorulás veszélye áll fenn, mivel a féket ki kell engedni,
hogy a gép gurulni tudjon.

Vigyázat!
A gépet mindig olyan környezetben kell használni, amely nem robbanás- és
tűzveszélyes. Tudakolja meg, hogy milyen tűzvédelmi előírások érvényesek a
csiszolás helyszínén, és tartsa be azokat.

Vigyázat!
Tegye a gép körüli területet biztonságossá. Illetéktelen személyek nem
tartózkodhatnak a géptől számított 15 méteres sugáron belül. Ha szabadon lévő
tárgyak kerülnek a csiszolófej alá, ezek kirepülhetnek és személyi sérülést
okozhatnak.

Vigyázat!
Alkalmazzon védőfelszerelést, úgymint acél lábujjvédővel ellátott cipő,
védőszemüveg, védőkesztyű, védőmaszk és fülvédő.
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Vigyázat!
A készülék által beszívott por belélegzése káros a szervezetre. Kövesse az erre
vonatkozó helyi rendelkezéseket, és használjon légzőmaszkot.

Vigyázat!
A gépet csak lesüllyesztett csiszolófejjel szabad beindítani. A forgó lemeznek a
padlónál kell elhelyezkednie, valamint fontos, hogy a megfelelő szerszám
legyen felszerelve.

Vigyázat!
A gépet hibaáram-kapcsolóval ellátott hálózatra kell csatlakoztatni.

Vigyázat!
Csiszolás közben a szerszámok nagyon felmelegednek. Hagyja állni a gépet,
valamint használjon védőkesztyűt, amikor a szerszámokat leszedi.

Vigyázat!
A szerszámok cseréjénél vagy javításnál a gépet áramtalanítani kell, valamint a
csiszolófejnek felhajtott pozícióban kell állnia.

Vigyázat!
A gépet csak sík felületen szabad használni és elmozdítani. Beszorulás veszélye
áll fenn, ha a gép gurulni kezd.

Vigyázat!
Vizsgálja meg alaposan a padlózatot, és távolítsa el az esetleg kiálló tárgyakat
vagy szabadon lévő hulladékokat, amelyek egyébként beakadhatnak a gépbe, és
személyi sérülést vagy a gép károsodását okozhatják.

Vigyázat!
A gépet nem szabad magasnyomású mosásnak kitenni. Ily módon nedvesség
kerülhet az elektromos részekbe, valamint károsulhat a gép hajtórendszere.

Vigyázat!
A retesz rögzítésekor beszorulás veszélye áll fenn. Ügyeljen arra, hogy az ujjai
ne kerüljenek a retesz és a pedál közé.

Vigyázat!
Töltés közben mindig úgynevezett durranógáz keletkezik az akkumulátorban.
Az akkumulátorok közelében lévő nyílt láng vagy szikra robbanást okozhat.
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2.3 Megjegyzések

Figyelem!
A gépet csak természetes kő, terrazzó, beton vagy más olyan anyag csiszolására
és polírozására lehet használni, melyek ebben az útmutatóban szerepelnek,
vagy amelyeket a HTC cég ajánl.

Figyelem!
Kizárólag a HTC cégtől származó eredeti szerszám és eredeti pótalkatrész
használható a géphez. Ettől eltérő esetben sem a CE jelölés, sem a garancia
nem érvényes.

Figyelem!
Az ebben az útmutatóban lévő utasításokat be kell tartani ahhoz, hogy a CE
jelölés érvényes legyen.

Figyelem!
A gépet csak az erre a célra szolgáló emelőszemnél fogva szabad felemelni.

Figyelem!
A gépet használaton kívül száraz és meleg (fagypont fölötti) helyiségben kell
tárolni.

Figyelem!
Ha a gépet hidegben (fagypont alatt) tárolják, legalább két óráig meleg
(fagypont feletti) helyiségben kell tartani használat előtt.

Figyelem!
Ragasztó eltávolítása után és nedves csiszoláskor a csiszolófejeket mindig fel
kell emelni, úgy, hogy azok ne ragadjanak a padlóhoz és ne rongáljanak meg
géprészeket és padlót, amikor újrakezdjük a munkát.

Figyelem!
Ellenőrizze a reteszt minden emelésnél, hogy elkerülje a csiszolófej
megrongálódását, vagy hogy az kárt okozzon.

Figyelem!
Mivel az akkumulátorok pornak vannak kitéve, kóboráram keletkezhet, amely
lemerítheti őket. A lemerülés elkerülése érdekében tartsa tisztán az
akkumulátorokat.

Figyelem!
A vezérlőpanelek feliratait ki kell cserélni, ha a szöveg olvashatatlanná vált.
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Figyelem!
A háromfázisú csatlakozó aljzat töltőkábelét csak töltésre szabad használni,
csiszolásra nem.
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3 A gép leírása

3.1 Általános gépleírás
A HTC 1500 ixT géptípus ipari csiszolásra van tervezve és kifejlesztve, kis és nagy
felületekhez egyaránt. A gép beton-, természetes kő- és terrazzó padlózatok, valamint
más olyan anyagok csiszolására, egyenetlenségeinek kisimítására, tisztítására és
polírozására használható, amelyek ebben az útmutatóban szerepelnek vagy amelyeket a
HTC cég ajánl.

A gép két portalanítóval van felszerelve, amelyek a port Longopac zsákokba gyűjtik.
Ezeket le kell zárni és ki kell dobni, amikor a maximális pormennyiséggel telítődtek. A
gép néhány fő komponensből áll, lásd Ábra 3-1, oldal 10 és Ábra 3-2, oldal 11. A
vezetőülést ergonomikusan alakították ki, ami jó munkahelyi környezetet biztosít a
kezelő számára, az összes szabályzó és kapcsoló jól áttekinthető.

A gépet könnyen fel lehet szerelni sokféle csiszolószerszámmal, attól függően, hogy
milyen anyag kerül csiszolásra. A különböző szerszámokkal kapcsolatban lást a HTC
termékkatalógusát, a Slipguide menüpontban.
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A gép a csiszolószerszámok hatékony hűtése érdekében Mist Cooler rendszerrel van
ellátva. A rendszer lényege, hogy egy fúvókán keresztül nagyon vékony vízködréteg
oszlik el a padlózat felületén, amely lehűti a szerszámokat és sokkal hatékonyabbá teszi
a csiszolást.

Ábra  3-1. A gép elülső része
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1. Biztonsági retesz
2. Víztartály
3. Hajtómotor
4. Kerék
5. Csiszolófedél
6. Fényszóró
7. Sorozatszám
8. Csiszolómotor
9. Víztartály-sapka
10. Emelőszem
11. Ülés
12. Vezérlőpanelek

Ábra  3-2. A gép hátsó része

1. Elektromos szekrény
2. Figyelmeztető lámpa
3. Főkapcsoló
4. Portalanító
5. Vészkikapcsoló
6. Munkamegvilágítás
7. Kábel
8. A portalanító elektromos szekrénye
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3.2 A beállítások leírása

3.2.1 Vezérlőpanel - bal

Ábra  3-3. Vezérlőpanel - bal

1. Joystick vezérlőkar előre/hátramenethez
2. Kanyarodást beállító szabályozó
3. Kapcsoló a csiszolófej felemelésére/lesüllyesztésére
4. Fordulatszám-szabályozó
5. A csiszolómotorok indító/leállító kapcsolója
6. Indítókulcs
7. Vészkikapcsoló
8. Kijelző

Joystick vezérlőkar előre/hátramenethez (FORWARD/REVERSE)

• Előremenetkor tolja el magától a joystick karját. Hátramenetkor húzza maga felé
a joystick karját.
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Kanyarodást beállító szabályozó (OFFSET)

• Kanyarodás beállításához csavarja a szabályozógombot balra/jobbra,
lásd Ábra 3-3, oldal 12.

Kapcsoló a csiszolófej felemelésére/lesüllyesztésére (LIFT)

• A csiszolófej felemeléséhez forgassa a kapcsolót „UP” állásba. A csiszolófej
leeresztéséhez, valamint „lebegő helyzethez” forgassa a kapcsolót „DOWN”
állásba.

Fordulatszám-szabályozó (SPEED)

• A gép csiszolólemezeinek fordulatszámát a kapcsoló „+” vagy „-” irányba való
forgatásáva növelheti ill. csökkentheti.

A csiszolólemezek forgásának be/kikapcsolója (GRINDING)

• A kapcsoló „I” helyzetbe állításával indíthatja el a csiszolólemezek forgását. A
kapcsoló „O” helyzetbe állításával a forgás leállítható.

Indítókulcs (POWER)

• Az indítókulcs „I” állásba fordításával aktiválja a gép funkcióit, és felkészíti a
gépet a munka megkezdésére. Az indítókulcs „O” helyzetbe állításával a gép
kikapcsolható.

Vészkikapcsoló (EM-STOP)

• Vészhelyzetben nyomja meg a kikapcsolót a gép áramtalanításához.

Kijelző

A kijelző annak a csiszolómotornak az áramfelvételét mutatja, amelyik éppen a legtöbb
áramot fogyasztja. Ezenkívül tájékoztatást ad többek között a gép sebességéről, a
csiszolólemezek fordulatszámáról és a hibakódokról.
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3.2.2 Vezérlőpanel - jobb

Ábra  3-4. Vezérlőpanel - jobb

1. A portalanító indító/leállító kapcsolója
2. Szűrőtisztító és -ürítő kapcsoló
3. A portalanító fel- és lehajtó kapcsolója
4. Világításkapcsoló
5. Hangjelző gomb
6. A Mist Cooler rendszer be-/kikapcsolója
7. Joystick vezérlőkar balra/jobbra haladáshoz

A portalanító indító/leállító kapcsolója (VAC CONTROL)

• A kapcsoló „I” helyzetbe állításával bekapcsolja a portalanítót. A kapcsoló „O”
helyzetbe állításával kikapcsolja.

Szűrőtisztító és -ürítő kapcsoló (FILTER CLEANING)

A szűrőtisztítást/-ürítést manuálisan vagy automatikusan lehet végrehajtani, az alábbiak
szerint:
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• Forgassa a kapcsolót „MAN” állásba; a szelep zárva van, és a szűrő tisztítását
manuálisan kell végezni.

• Forgassa a kapcsolót „AUT” állásba; a szűrő tisztítása és kiürítése automatikusan
történik, előre beprogramozott gyakorisággal.

• Forgassa a kapcsolót „EMPTY” állásba; a zsák cseréjekor a szelep kinyílik.

A portalanító fel- és lehajtó kapcsolója (UP/DOWN)

A portalanító csuklóval van ellátva, hogy jobban hozzá lehessen férni javításnál és
karbantartásnál.

• A portalanító leeresztéséhez állítsa a kapcsolót „DOWN” állásba. A
felemeléséhez állítsa „UP” állásba.

Világításkapcsoló (LIGHT)

A gép fényszóróval, munkamegvilágítással, valamint figyelmeztető lámpával van
felszerelve.

• A kapcsoló „OFF” helyzetbe állításával az összes világítást kikapcsolja.

• A kapcsoló „BEACON LIGHT” helyzetbe állításával kapcsolhatja be a villogó
figyelmeztető lámpát.

• A kapcsoló „ALL” helyzetbe állításával az összes világítást bekapcsolja.

Hangjelző gomb (HORN)

• Hangjelzéshez nyomja meg a gombot.

A Mist Cooler rendszer be-/kikapcsolója (MIST COOLER)

• A kapcsoló „I” helyzetbe állításával indíthatja el a Mist Cooler rendszert. A
kapcsoló „O” helyzetbe állításával a rendszer leállítható.

Joystick vezérlőkar balra/jobbra haladáshoz (LEFT/RIGHT)

• Mozdítsa el a joystick karját jobbra (RIGHT), illetve balra (LEFT) a haladási
irány megválasztásához.

3.3 Ülés

Vigyázat!
Az ülés beállításakor az ujjai beszorulhatnak. Ügyeljen arra, hogy az ülés
beállításakor az ujjai ne kerüljenek a karok útjába.

3.3.1 Az ülés beállítása

A legnagyobb biztonság és kényelem érdekében az ülés biztonsági övvel van ellátva, és
az alábbiak szerint lehet beállítani.
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• Húzza a C kart felfelé, és mozdítsa el a háttámlát előre vagy hátra a kívánt
helyzetbe. Ezután engedje el a kart és bizonyosodjon meg arról, hogy az le van
zárva: ellenőrizze, hogy a háttámla nem mozdítható. A deréktámasz
beállításához forgassa el az A kereket.

• Állítsa be az ülés rugózását úgy, hogy a D kart magától elfelé kihúzza. Pumpálja
a rudat fel vagy le mindaddig, amíg a nyíl középre nem kerül, ami azt jelzi, hogy
az ülés rugózása az Ön súlyához van igazítva. Ezután tolja vissza a rudat az
eredeti állásába.

• Az ülés előre vagy hátra mozgatásához húzza fel az E rudat. Figyeljen arra, hogy
a gép emelésekor az ülésnek mindig hátsó állásban kell lennie.

• Lazítsa meg a B hatlapú anyát a kerek védőfedél alatt, hogy a kartámasz
magasságát be tudja állítani. Utána szorítsa meg az anyát. Állítsa be a szöget az
F kerék segítségével. Állítsa be a G nyaktámaszt úgy, hogy felfelé vagy lefelé
tolja.

Ábra  3-5. Az ülés beállítása

3.4 Biztonsági retesz
A gép pedállal (A) van ellátva, amely a csiszolófej mechanikus reteszeként funkcionál.
Szállításkor, valamint szerszámcserénél a csiszolófejnek mindig felhajtott állásban kell
lennie.
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• Hajtsa fel a csiszolófejet, és ügyeljen arra, hogy a (B) retesz lezárt állásban
legyen.

• Eressze le a csiszolófejet úgy, hogy kiengedi a (B) reteszt az (A) pedál
megnyomásával.

Ábra  3-6. Biztonsági retesz

Vigyázat!
A retesz rögzítésekor beszorulás veszélye áll fenn. Ügyeljen arra, hogy az ujjai
ne kerüljenek a retesz és a pedál közé.

Figyelem!
Ellenőrizze a reteszt minden emelésnél, hogy elkerülje a csiszolófej
megrongálódását, vagy hogy az kárt okozzon.

3.5 Mist Cooler rendszer
A Mist Cooler rendszer víztartályból, részecskeszűrőből, szivattyúból,
nyomáskiegyenlítőből, fúvókákból és ürítőszelepből áll. A rendszer 230 V-os
feszültséggel működik és csak akkor használható, ha a gép az elektromos hálózatra van
kötve.

A vizet a víztartály sapkájánál kell feltölteni, lásd Ábra 3-1, oldal 10.
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4 Kézi műveletek

4.1 Általános tájékoztató
A következő rész leírja, hogy hogyan lehet szerszámot cserélni és a csiszológépet
vezérelni. Ez a rész nem tárgyal csiszolástechnikai aspektusokat, mint a
csiszolószerszám kiválasztása stb. A különböző szerszámokkal kapcsolatban lást a HTC
termékkatalógusát, a Slipguide menüpontban.

Vigyázat!
A gépet csak olyan személy használhatja vagy javíthatja, aki megfelelő
gyakorlati és elméleti képzésben részesült, valamint átolvasta ezt az útmutatót.

Vigyázat!
A gépet mindig olyan környezetben kell használni, amely nem robbanás- és
tűzveszélyes. Tudakolja meg, hogy milyen tűzvédelmi előírások érvényesek a
csiszolás helyszínén, és tartsa be azokat.

Vigyázat!
Tegye a gép körüli területet biztonságossá. Illetéktelen személyek nem
tartózkodhatnak a géptől számított 15 méteres sugáron belül. Ha szabadon lévő
tárgyak kerülnek a csiszolófej alá, ezek kirepülhetnek és személyi sérülést
okozhatnak.

Vigyázat!
Alkalmazzon védőfelszerelést, úgymint acél lábujjvédővel ellátott cipő,
védőszemüveg, védőkesztyű, védőmaszk és fülvédő.

Vigyázat!
A gépet csak lesüllyesztett csiszolófejjel szabad beindítani. A forgó lemeznek a
padlónál kell elhelyezkednie, valamint fontos, hogy a megfelelő szerszám
legyen felszerelve.

Vigyázat!
A gépet csak sík felületen szabad használni és elmozdítani. Beszorulás veszélye
áll fenn, ha a gép gurulni kezd.

Vigyázat!
Lejtős felületen semmilyen esetben sem szabad a gépet oldalirányban
használni, mivel megbillenhet. Lejtős felületen mindig hátráljon lefelé.
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Tippek!
Ellenőrizze a legkisebb ajánlott kábelkeresztmetszetet, mielőtt hosszabbító
kábelt használ. Az ajánlott kábelkeresztmetszetek itt találhatók: Műszaki
adatok, oldal 43.

4.2 A csiszolófej kezelése

Vigyázat!
A csiszolófej alatt semmilyen esetben sem szabad tartózkodni, amikor az fel
van hajtva, mivel ha nincs kellően rögzítve, esetleg leeshet.

Szerszámcsere alkalmával, valamint a gép szállításánál a csiszolófejnek felhajtott
állásban kell lennie.

A csiszolófejet a bal vezérlőpanel kapcsolója segítségével lehet felhajtani illetve
leereszteni, lásd Ábra 3-3, oldal 12.

4.3 Hozzáférés a csiszolószerszámhoz

Vigyázat!
Csiszolás közben a szerszámok nagyon felmelegednek. Hagyja állni a gépet,
valamint használjon védőkesztyűt, amikor a szerszámokat leszedi.

Vigyázat!
A szerszámok cseréjénél vagy javításnál a gépet áramtalanítani kell, valamint a
csiszolófejnek felhajtott pozícióban kell állnia.

• Hajtsa fel a csiszolófejet, hogy hozzáférjen a szerszámokhoz, lásd Vezérlőpanel -
bal, oldal 12.

• Ügyeljen arra, hogy a retesz lezárt állásban legyen, lásd Biztonsági retesz, oldal 
16.

Vigyázat!
A retesz rögzítésekor beszorulás veszélye áll fenn. Ügyeljen arra, hogy az ujjai
ne kerüljenek a retesz és a pedál közé.

4.4 Csiszolószerszám felszerelése és cseréje

Vigyázat!
A szerszámok cseréjénél vagy javításnál a gépet áramtalanítani kell, valamint a
csiszolófejnek felhajtott pozícióban kell állnia.
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Vigyázat!
Csiszolás közben a szerszámok nagyon felmelegednek. Hagyja állni a gépet,
valamint használjon védőkesztyűt, amikor a szerszámokat leszedi.

A gép szabadalmazott EZchange szerszámrendszerrel van felszerelve, ezért a
csiszolószerszámok felszerelése és cseréje csak néhány egyszerű kézi műveletből áll. A
szerszámrendszer szárnyakból áll, amelyekre a gyémánt csiszolószerszám csavarok
nélkül van felszerelve.
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4.4.1 A csiszolószerszám felszerelése

1. Ferdén, felülről lefelé helyezze be a csiszolószerszámot a szerszámtartó
megfelelő rekeszébe, lásd Ábra 4-1, oldal 21. Ezután igazítsa be pontosan a
szerszámot a vezetősínbe.

Ábra  4-1. A csiszolószerszám felszerelése

2. Rögzítse a csiszolószerszámot a szerszámtartóba néhány gumikalapács-ütés
segítségével, lásd Ábra 4-2, oldal 21.

Ábra  4-2. A csiszolószerszám lezárása
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4.4.2 A csiszolószerszám cseréje

1. Lazítsa ki a csiszolószerszámot úgy, hogy néhány könnyebb ütést mér rá
gumikalapáccsal, így az kioldódik, lásd Ábra 4-3, oldal 22. Ezután emelje ki a
szerszámot a vezetősínből.

Ábra  4-3. A csiszolószerszám kilazítása

2. Ferdén, felülről lefelé helyezze be a csiszolószerszámot a szerszámtartó
megfelelő vezetősínébe, lásd Ábra 4-1, oldal 21. Ezután igazítsa be pontosan a
szerszámot a vezetősínbe.

3. Rögzítse a csiszolószerszámot a szerszámtartóba néhány gumikalapács-ütés
segítségével, lásd Ábra 4-2, oldal 21.

4.5 A csiszolás előkészítése
1. Vizsgálja át alaposan a padlót, és távolítsa el az esetleges kiálló tárgyakat,

például rögzítővasakat, csavarokat, valamint szabadon lévő hulladékokat,
amelyek egyébként beszorulhatnak a gépbe.

2. Szerelje fel a kívánt szerszámot a gépre, lásd A csiszolószerszám felszerelése,
oldal 21.
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4.6 A Longopac kezelése
A portalanító Longopac márkájú hulladékgyűjtő zsákokkal van felszerelve, amelyeket a
maximális mennyiségű por összegyűlésekor le kell zárni és ki kell dobni.

4.6.1 Távolítsa el a megtelt hulladékgyűjtő zsákot.

1. Zárja le a megtelt zsákot úgy, hogy felül megköti egy kábelkötegelővel.

2. Zárja le az új zsákot úgy, hogy az alján megköti egy kábelkötegelővel.

3. Vágja el a zsákot a két megkötött kábelkötegelő között.

Ábra  4-4. A zsák elvágása

4. Dobja ki a megtelt zsákot.

5. Húzza le a zsáktekercset az ajánlott hosszúságban, kb. 500 mm.
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4.6.2 A Longopac felszerelése

1. Oldja ki az alsó kúp körül lévő rögzítőszalagot.

2. Kissé emelje fel a Longopac-tartót, és csavarja olyan állásba, hogy elváljon a
foglalattól. 

Tippek!
A Longopac-tartó bajonettfoglalattal van a berendezésre erősítve.

3. Helyezze be a Longopac-tekercset a tartóba.

4. Nyomja be a tekercset a megfelelő sínbe.

5. Vágja el a szalagot, amely szállításkor rögzíti a tekercset.

6. Szerelje fel a Longopac-tartót úgy, hogy erősen becsavarja, amíg szorosan
rögzül.

7. Rögzítse szorosra a Longopac-tartót a rögzítőszalaggal.

8. Zárja le a zsákot úgy, hogy az alján megköti egy kábelkötegelővel.

9. Húzza le a Longopac-tekercset az ajánlott hosszúságban, kb. 500 mm.

4.7 Szűrőtisztítás
A szűrőtisztítást/-ürítést manuálisan vagy automatikusan lehet végrehajtani,
lásd Vezérlőpanel - jobb, oldal 14.

• Válassza ki, hogy melyik szűrőtisztítást akarja a munka során alkalmazni.
Forgassa a szűrőtisztítás gombját a kívánt állásba.

Tippek!
Az automatikus (AUT) szűrőtisztítás a javasolt.

4.7.1 A zárószelepek manuális zárása és nyitása

Amikor a szívás hatékonysága csökken, manuális szűrőtisztítás végezhető. A
zárószelepeket ekkor el kell zárni, és a tisztítás végeztével ki kell nyitni.
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1. Zárja el a szelepeket úgy, hogy az ülés mindkét oldalán lévő piros szabályozót
felhúzza.

2. A szelepek a szabályozók lenyomásával nyithatók.

Ábra  4-5. Szabályozó a zárószelepek kezeléséhez

4.7.2 Automatikus szűrőtisztítás (AUT = standard állás)

Az automatikus szűrőtisztítás azt jelenti, hogy a gép előre beprogramozott
gyakorisággal automatikusan tisztítja a szűrőket.

• Az automatikus szűrőtisztítás a gombo „AUT” állásba fordításával állítható be.

Figyelem!
Ha a szűrőket az előre beprogramozottnál gyakrabban tisztítják, eltömődnek.
Végezzen kézi filterürítést vagy -tisztítást, lásd Kiürítési állás (EMPTY), oldal 
26, valamint Kézi szűrőtisztítás (MAN), oldal 25.

4.7.3 Kézi szűrőtisztítás (MAN)

• Forgassa el a szűrőtisztítás gombját „MAN” állásba, hogy a portalanító
automatikus szűrőtisztítás nélkül működjön.
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Figyelem!
Ha a szűrők a „MAN” beállítás ellenére automatikusan tisztításra kerülnek,
akkor eltömődnek. Ebben az esetben manuálisan kell a szűrőket tisztítani. Ha
ez nem vezet eredményre, akkor tisztítsa ki a szűrőket.

4.7.4 Kiürítési állás (EMPTY)

A kiürítési állás a Longopac cseréjénél és a manuális szűrőtisztításnál (MAN)
használatos.

• Forgassa el a kapcsolót „EMPTY” állásba, hogy kinyissa a zárószelepeket. A
kapcsoló egy perc múlva visszatér „AUT” állásba.

• Ha hamarabb szeretne visszatérni normál üzemmódba, forgassa el a kapcsolót
„MAN” állásba, majd vissza „AUT” állásba, hogy az automatikus program
fusson.

4.8 Az abszolút filter cseréje
A filter cseréjének megkönnyítése érdekében, valamint más karbantartási munka esetén
a porlasztót össze lehet csukni szervizpozícióba, lásd Ábra 4-6, oldal 26.

Ábra  4-6. A portalanító szervizpozícióba állítása

Vigyázat!
A készülék által beszívott por belélegzése káros a szervezetre. Kövesse az erre
vonatkozó helyi rendelkezéseket, és használjon légzőmaszkot.
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Vigyázat!
Soha nem szabad a portalanító előtt vagy mellett tartózkodni, amikor azt
szervizpozícióba akarjuk állítani.

1. Eressze le a portalanítót, lásd Vezérlőpanel - jobb, oldal 14.

2. Lazítsa meg a gyorsrögzítőt, amely az abszolútfiltert rögzíti.

3. Húzza ki az abszolút filtert.

4. Jegyezze meg, hogy az abszolút filter hogyan van a szívónyílásra szerelve.

Tippek!
Az abszolút filteren található nyíl jelzi, hogy a filter melyik oldalát kell
felfelé fordítani a portalanítóra való felszereléskor.

5. Selejtezze ki az elhasznált abszolút filtert.

6. Illessze be az új abszolút filtert.

7. Rögzítse az abszolút filtert a gyorsrögzítővel.

4.9 Szűrőhenger/-betét cseréje
1. Távolítsa el a felső burkolatot.

2. Távolítsa el az oldalburkolatot.

3. Eressze le a portalanítót, lásd Vezérlőpanel - jobb, oldal 14.

4. Oldja ki a tömlőt, amely a portalanító tetején található.

5. Lazítsa meg a két gyorsrögzítőt, amelyek az alsó kúpos részt rögzítik.

6. Távolítsa el az alsó kúpos részt.

7. Lazítsa meg a két gyorsrögzítőt, amelyek a centrifugális porleválasztó tetejét
rögzítik.

8. Távolítsa el a centrifugális porleválasztó tetejét.

9. Hajtsa fel a szűrő széleit, amelyek le vannak hajtva a henger alakú rész alsó és
felső szélén.
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10. Húzza ki a szűrőt.

11. Selejtezze ki a használt szűrőt.

12. Tegye az új szűrőt a helyére.

13. Hajtsa fel a szűrő széleit a henger alakú rész felső szélén.

14. Hajtsa fel a portalanítót.

15. Hajtsa fel a szűrő széleit a henger alakú rész alsó szélén.

16. Eressze vissza a portalanítót.

17. Tegye helyére a centrifugális porleválasztó tetejét.

18. Rögzítse a centrifugális porleválasztó tetejét a két gyorsrögzítővel.

19. Tegye az alsó kúpos részt a helyére.

20. Rögzítse az alsó kúpos részt a két gyorsrögzítővel.

21. Nyomja be a tömlőt a helyére.

22. Tegye vissza az oldalburkolatot.

23. Tegye vissza a felső burkolatot.

4.10 Szelep cseréje
1. Húzza ki az abszolút filtert.

2. Oldja a szelepet rögzítő nyolc csavart. A szelep az abszolút filter alatt
helyezkedik el.

3. Kissé emelje fel a szelepet.

4. Húzza ki a csatlakozót.

5. Emelje ki a szelepet a portalanítóból.

6. Selejtezze ki a régi szelepet.

7. Helyezze az új szelepet a portalanítóba.
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8. Csatlakoztassa a szelep kábelét a portalanítóhoz.

9. Rögzítse a szelepet a nyolc csavarral.

10. Illessze be az abszolút filtert.

11. Rögzítse az abszolút filtert a gyorsrögzítővel.

4.11 Akkumulátor
A gép két sorba kapcsolt 12 V-os akkumulátorral van felszerelve, melyek a portalanító
alatt, leghátul a vázon helyezkednek el. Ez azt jelenti, hogy bizonyos funkciókat végre
lehet hajtani anélkül, hogy a gépet csatlakoztatnánk az elektromos hálózathoz. Például
kb. 500 méter távolságra el lehet a gépet szállítani, felemelni/lesüllyeszteni a
csiszolófejet és portalanítót, valamint bekapcsolni a fényszórót és a munkavilágítást.

Figyelem!
Mivel az akkumulátorok pornak vannak kitéve, kóboráram keletkezhet, amely
lemerítheti őket. A lemerülés elkerülése érdekében tartsa tisztán az
akkumulátorokat.

4.11.1 Az akkumulátor töltése

Az akkumulátorok automatikusan feltöltődnek, amikor a gép az elektromos hálózathoz
van csatlakoztatva. Az akkumulátorok teljes feltöltése kb. két óráig tart.

Az akkumulátorokat egy 16 A-es háromfázisú csatlakozóval és feltöltőkábellel is fel
lehet tölteni, amelyek a gép tartozékai.

Vigyázat!
Töltés közben mindig úgynevezett durranógáz keletkezik az akkumulátorban.
Az akkumulátorok közelében lévő nyílt láng vagy szikra robbanást okozhat.

Figyelem!
A háromfázisú csatlakozó aljzat töltőkábelét csak töltésre szabad használni,
csiszolásra nem.
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4.12 Mist Cooler rendszer
• Töltsön vizet a víztartályba a sapkájánál, lásd Ábra 3-1, oldal 10.

• Indítsa el a rendszert, lásd Ábra 3-4, oldal 14.

• Ürítse ki a víztartályt a csap elfordításával, lásd Ábra 4-7, oldal 30.

Ábra  4-7. Csap a víztartály ürítéséhez

4.13 Vezérlés
A gép funkcióit a vezérlőpaneleken lévő szabályozókon keresztül lehet vezérelni,
lásd Ábra 3-3, oldal 12 és Ábra 3-4, oldal 14.

4.13.1 Főkapcsoló

A gép piros főkapcsolóval van ellátva, jobb oldalon a váz és a portalanító között,
lásd Ábra 4-8, oldal 31. A főkapcsolót mindig ki kell húzni a munkanap végén,
valamint szerszámcserénél és a gép karbantartásakor.
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• Helyezze a főkapcsolót a csatlakozó aljzatba, mielőtt a gépet beindítja.

Ábra  4-8. Főkapcsoló

4.13.2 Vészkikapcsoló

A gép két vészkikapcsolóval van ellátva, egy a szívók között a portalanítón, és egy a
baloldali vezérlőpanelen, lásd Ábra 3-2, oldal 11 és Ábra 3-3, oldal 12. Ezeket csak
vészhelyzetben szabad használni.

A kikapcsoló benyomásakor a gép összes elektromosan meghajtott része leáll.

Figyelem!
Ne használja a vészkikapcsolókat a gép leállítására, csak vészhelyzetben, mivel
ez igénybe veszi a kontaktort.

Tippek!
Mindaddig, amíg a vészkikapcsolók (EM-STOP) benyomott állapotban vannak,
a gépet nem lehet elindítani. A visszaállítás úgy történik, hogy a kapcsolókat
45°-ban elfordítjuk, igy azok visszaállnak. Ezután lehet a gépet újraindítani.

4.13.3 A gép elindítása

A vezérlőpanelek leírását lásd: Ábra 3-3, oldal 12 és Ábra 3-4, oldal 14.
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Figyelem!
Az indítókulcsnak „O” állásban kell lennie, amikor a kábelt csatlakoztatják az
elektromos aljzathoz.

1. Húzza ki a kábelt. Ügyeljen arra, hogy biztonsági tartalékként még legalább két
menetnyi feltekert kábel legyen a kábeltekercsen. Engedje lassan vissza a kábelt,
míg nem rögzül.

2. Csatlakoztassa a kábelt az elektromos hálózathoz, lásd Ábra 4-9, oldal 32.

3. Megfelelő helyen akassza be a tehermentesítőt, hogy tehermentesítse a kábelt,
lásd Ábra 4-9, oldal 32.

Ábra  4-9. Kábel és tehermentesítő

4. Ellenőrizze, hogy a vészkikapcsolók be vannak-e nyomva. Állítsa vissza a
vészkapcsolókat úgy, hogy 45°-kal elfordítja őket.
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5. A lábait helyezze a kijelölt lábnyomokra, lásd Ábra 4-10, oldal 33.

Ábra  4-10. Kijelölt lábnyomok

6. Indítsa be a portalanítót.

7. Forgassa az indítókulcsot „I” állásba.

8. Ellenőrizze, hogy a csiszolófej le van-e eresztve.

9. Állítsa be a csiszolótárcsák sebességét.

10. Indítsa be a csiszolótárcsák forgását.

11. A gép ezzel készen áll a használatra.

4.13.4 A gép kikapcsolása

1. Állítsa le a csiszolótárcsák forgását.

2. Kapcsolja ki a portalanítót.

3. Forgassa az indítókulcsot „O” állásba.

4. Tekercselje fel a kábelt úgy, hogy meghúzza, és így a záróretesz kioldódik. A
kábelt rugó tekercseli fel.
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5 Karbantartás és javítás

5.1 Általános tájékoztató
Ajánljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze az összes tömítést.

Vigyázat!
A szerszámok cseréjénél vagy javításnál a gépet áramtalanítani kell, valamint a
csiszolófejnek felhajtott pozícióban kell állnia.

Vigyázat!
Alkalmazzon védőfelszerelést, úgymint acél lábujjvédővel ellátott cipő,
védőszemüveg, védőkesztyű, védőmaszk és fülvédő.

5.2 Tisztítás

Vigyázat!
A gépet nem szabad magasnyomású mosásnak kitenni. Ily módon nedvesség
kerülhet az elektromos részekbe, valamint károsulhat a gép hajtórendszere.

• Szükség esetén porszívózza ki az elektromos szekrényeket.

• Használat után mindig tisztítsa le a gépet benedvesített szivaccsal vagy ronggyal.

5.3 Naponta
1. Ellenőrizze a kopást a csiszolószerszámon – nem normális vagy egyenetlen

kopás arra utalhat, hogy a csiszolótartó sérült.

2. Ellenőrizze a szerszámtartót és a csiszolótartót, hogy keletkezett-e valamilyen
károsodás vagy repedés. Cserélje ki az alkatrészeket, ha károsodás történt.

3. Ellenőrizze, hogy a kábel ép és tiszta legyen.

4. Tisztítsa meg az akkumulátorokat.

5. Ellenőrizze, hogy nem akadt-e be hulladék/fémforgács a kerekek közé.

6. Ellenőrizze, hogy a csiszolófej mechanikus biztonsági reteszei működnek-e, úgy,
hogy felhajtja a csiszolófejet és megnyomja a pedált.



HTC 1500 ixT Karbantartás és javítás

3.0 35

5.3.1 A szűrőhenger/-betét ellenőrzése

1. Ellenőrizze a filtert úgy, hogy előszőr a portalanítót szervizpozícióba állítja,
lásd Ábra 4-6, oldal 26.

2. Lazítsa meg a gyorsrögzítőket, amelyek az alsó kúpos részt rögzítik.

3. Használjon zseblámpát, hogy lássa a filtert.

Tippek!
A filter felületének fakónak kell lennie. Ha a felület fényes, akkor a filter
eltömődött.

4. Ha a filter eltömődött vagy tönkrement, ki kell cserélni, lásd Szűrőhenger/-betét
cseréje, oldal 27.

5.3.2 Az abszolút filter ellenőrzése

1. Lazítsa meg a gyorsrögzítőt, amely az abszolútfiltert rögzíti.

2. Húzza ki a szűrőt.

3. Jegyezze meg, hogy a filter hogyan van a portalanítóra szerelve.

Tippek!
Az abszolút filteren található nyíl jelzi, hogy a filter melyik oldalát kell
felfelé fordítani a portalanítóra való felszereléskor.

4. Ellenőrizze, hogy a filter nem szennyezett vagy elszíneződött-e.

Figyelem!
Az abszolút filter felső részén lévő elszíneződés arra utal, hogy a
szűrőhenger/-betét vagy az előszeparátor nem működik helyesen. Ha az
abszolút filter alsó része szennyezett, akkor a filter elhasználódott.

5. Ha a filter szennyezett vagy elszíneződött, akkor ki kell cserélni, lásd Az
abszolút filter cseréje, oldal 26. Ellenőrizze ezután a szűrőhengert/-betétet.

6. Illessze be az új abszolút filtert.

7. Rögzítse az abszolút filtert a gyorsrögzítővel.
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5.4 Hetente
1. Mossa le a gépet.

2. Ellenőrizze a csiszolótartókat. Szedje le a szerszámokat és járassa a gépet a
levegőben, a legalacsonyabb sebességgel. Ha a csiszolótartók erősen rezegnek
vagy inognak, akkor sérültek.

3. Tisztítsa meg a ventilátorokat.

Tippek!
Az összes csiszolótartót egyidejűleg kell kijavítani.

5.4.1 A szelep ellenőrzése

1. Távolítsa el a felső burkolatot.

2. Távolítsa el az oldalburkolatot.

3. Tegye vissza a felső burkolatot.

4. Forgassa a kapcsolót „MAN” szűrőállásba.

5. Indítsa be a gépet.

6. Oldja ki a tömlőt a szelepház bemenő csövénél úgy, hogy eltávolítja a kapcsot.

7. Tapintsa meg a szelepház bemenő csövét alulról. Ha szívást észlel, az azt jelenti,
hogy a szelep megrongálódott.

8. Cserélje ki a szelepet, ha az meg van rongálódva. Szervizeléssel kapcsolatban
forduljon a viszonteladóhoz.

5.5 Havonta (vagy 100 óra után)
1. Ellenőrizze valamennyi csavar szorosságát, szükség esetén húzza meg.

2. Emelje fel a csiszoló védőfedelet és ellenőrizze, hogy ép-e.

3. Tisztítsa le és porszívózza ki azokat a részeket, melyeket a csiszoló védőfedél
takar.

4. Ellenőrizze a ventilátorokat a portalanítóban, tisztítsa meg a szűrőket, és szükség
esetén cserélje ki őket.
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5. Indítsa be a gépet próbaképpen és figyeljen a szokatlan csapágyhangokra.

6. Tisztítsa meg a Mist Cooler rendszer részecskeszűrőjét.

5.6 Javítás
Minden javítást, melyre adott esetben szükség van, a HTC cég Szervizközpontjának kell
elvégeznie, mely szakképzett személyzettel rendelkezik és a HTC cég eredeti
alkatrészeit és tartozékait használja fel. Lépjen kapcsolatba a viszonteladóval, ha
szervizre van szüksége. A kapcsolattartásra vonatkozó információk az útmutató
legelején, a Kapcsolat című részben találhatók.

5.7 Pótalkatrészek
Annak érdekében, hogy az alkatrészeket gyorsan leszállítsák, megrendeléskor mindig
adja meg a típust, a gép sorozatszámát és az alkatrész cikkszámát. A típusról és a
sorozatszámról az adattábla ad tájékoztatást.

Az alkatrész cikkszámát a gép alkatrészlistájában találja meg, mely a géphez tartozó
digitális tájékoztatóban vagy a HTC cég honlapján található, olvasható és
kinyomtatható.

www.htc-floorsystems.com

Kizárólag a HTC cégtől származó eredeti szerszámok és eredeti pótalkatrészek
használhatók a géphez. Ettől eltérő esetben sem a CE jelölés, sem a garancia nem
érvényes.
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6 Hibakeresés

6.1 Általános tájékoztató
Ebben a fejezetben minden esetleg előforduló hibát ismertetünk, és tájékoztatást adunk
elhárításuk módjáról. Ha a hibákat nem lehet elhárítani, vagy ha más hiba keletkezik,
lépjen kapcsolatba a legközelebbi viszonteladóval. Lásd a Kapcsolat fejezetet az
útmutató legelején.

6.1.1 A gép nem indul be

• Ellenőrizze, hogy a vészkikapcsolók be vannak-e nyomva. Állítsa vissza a
vészkapcsolókat úgy, hogy 45°-kal elfordítja őket.

• Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló csatlakoztatva van-e az aljzathoz, lásd Ábra 4-8,
oldal 31.

• Ellenőrizze a biztosítékokat az elektromos szekrényben és az akkumulátorokon.

6.1.2 A csiszolómotorok nem indulnak be

• Ellenőrizze a hibakódokat a kijelzőn.

• Ellenőrizze a biztosítékokat az elektromos szekrényben.

• Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózathoz való kapcsolódás megfelelő-e, hogy
minden fázis megvan-e és hogy a feszültség megfelelő-e.

• Állítsa alaphelyzetbe az elektronikát az inditókulcs „O” helyzetbe állításával,
várjon 10 másodpercet és indítsa be a gépet.

• Ellenőrizze, hogy a csiszolófej leeresztésének érzékelői épek és megfelelően
vannak beállítva.

6.1.3 A portalanító nem indul be

• Ellenőrizze a hibakódokat a kijelzőn.

• Ellenőrizze a biztosítékokat az elektromos szekrényben.

• Ellenőrizze, hogy az elektromos hálózathoz való kapcsolódás megfelelő-e, hogy
minden fázis megvan-e és hogy a feszültség megfelelő-e.

• Állítsa alaphelyzetbe az elektronikát az inditókulcs „O” helyzetbe állításával,
várjon 10 másodpercet és indítsa be a gépet.
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6.1.4 A hajtómotorok nem indulnak be

• A joystick karoknak középső állásban kell lennie ahhoz, hogy a gépet be
lehessen indítani.

• Az üléskapcsolónak aktiválva kell lennie.

• Ellenőrizze a hibakódokat a kijelzőn.

• Állítsa alaphelyzetbe az elektronikát az inditókulcs „O” helyzetbe állításával,
várjon 10 másodpercet és indítsa be a gépet.

6.1.5 A gép remeg vagy a szerszám egyenetlenül csiszol

• Javítsa ki a csiszolótartót úgy, hogy lecseréli a csapágyperselyt és a
lökéscsillapítót.

• Kapcsolja szét a csiszolófejet és ellenőrizze, hogy a csiszolófej emelőkarjai ki
tudnak-e egy kicsit lengeni egymás felé.

• Ellenőrizze, hogy a „lebegő helyzet” érzékelője ép-e és megfelelően van-e
beállítva (maximális eltérés = 2 mm).

6.1.6 A gép ferdén csiszol

• Javítsa ki a csiszolótartót, lásd A gép remeg vagy a szerszám egyenetlenül
csiszol, oldal 39.

• Kapcsolja szét a csiszolófejet és ellenőrizze, hogy a csiszolófej emelőkarjai ki
tudnak-e egy kicsit lengeni egymás felé.

• Ellenőrizze, hogy a „lebegő helyzet” érzékelője ép-e és megfelelően van-e
beállítva (maximális eltérés = 2 mm).

6.1.7 A gép az indítás után azonnal leáll

• A túlterhelésjelző világít, mert a csiszolófejek sebessége túlságosan nagy.
Csökkentse a sebességet és próbálja meg újra.

• Ellenőrizze a hibakódot a frekvenciaátalakító kijelzőjén, lásd Az elektronika
hibakódjai, oldal 41.

6.1.8 A biztosítékok gyakran kioldanak

• Az az elektromos hálózat, amelyhez a gép csatlakoztatva van, nem bírja a
terhelést. Cserélje ki az aljzatot vagy csökkentse a gép sebességét.

• Ellenőrizze a szerszámokat. Bizonyosodjon meg arról, hogy a megfelelő
szerszámokat használja-e, a szerszámok működőképesek-e, valamint helyesen
vannak-e felszerelve.
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6.1.9 Kevés a gép ereje a műveletek végrehajtásához

• Erős megterhelés. Ellenőrizze, hogy a csiszolófej leeresztésének érzékelői épek
és megfelelően vannak beállítva.

• Ellenőrizze a szerszámokat. Bizonyosodjon meg arról, hogy a megfelelő
szerszámokat használja-e, a szerszámok működőképesek-e, valamint helyesen
vannak-e felszerelve.

• Feszültségesés. Ellenőrizze, hogy a kábelkeresztmetszet megfelel-e a HTC által
ajánlottnak.

6.1.10 A csiszolófejet nem lehet felemelni/lesüllyeszteni

• Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló csatlakoztatva van-e az aljzathoz, lásd Ábra 4-8,
oldal 31.

• Ellenőrizze, hogy az érzékelők épek-e és megfelelően vannak-e beállítva.
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7 Az elektronika hibakódjai

7.1 Általános tájékoztató
Alább felsoroljuk a leggyakoribb figyelmeztető és hibakódokat, amelyek az elektromos
szekrényben lévő frekvenciaátalakítóban előfordulhatnak. Egyéb hibakódokkal
kapcsolatban forduljon a HTC Szervizhez.

Táblázat  1. A frekvenciaátalakító figyelmeztető és hibakódjai

Kód Ok Teendő
0001 Túláram Gondolja át a szerszám megválasztását.

Csökkentse a csiszolási sebességet.
Ellenőrizze, hogy a csiszolófej könnyen jár-e.
Ellenőrizze a motorkábelt és a csatlakozóegységet.
Ellenőrizze a motort.

0002 Túlfeszültség Ellenőrizze, hogy a táphálózat mutat-e statikus vagy
tranziens túlfeszültségeket.

0003 Az átalakító túlmelegedett Ellenőrizze a szekrény hűtését.
Gondoskodjon arról, hogy a szekrény tiszta legyen.
Ellenőrizze az átalakító hűtőventilátorát.

0004 A motor vagy a motorkábel zárlatos Ellenőrizze a motorkábelt és a csatlakozóegységet.
Ellenőrizze a motort.

0006 Feszültséghiány Ellenőrizze a betápbiztosítékot és a hálózati
biztosítékokat.

0009 A motor hőmérséklete túl magas,
túlterhelés miatt

Ellenőrizze, hogy a csiszolófej/szívómotor könnyen
jár-e.
Ellenőrizze a motor hűtőbordáit és ventilátorát.

0010 A panel kikapcsolódása Ellenőrizze a panel csatlakozását.
0012 A motor erősen lelassul Ellenőrizze, hogy a csiszolófej könnyen jár-e.
0014 Külső hiba: hőkioldó a portalanító

motorában
Ellenőrizze a motor hőmérsékletét és a hőkioldót a
portalanítóban.

0015 Külső hiba: hőkioldó a portalanító
motorában

Ellenőrizze a motor hőmérsékletét és a hőkioldót a
portalanítóban.

0016 Földelési hiba Ellenőrizze a motorkábelt és a csatlakozóegységet.
Ellenőrizze a motort.

0022 Fázishiba a betáplálásnál Ellenőrizze a betápbiztosítékokat.
Ellenőrizze, hogy nem észlelhető-e aszimmetria a
táphálózatban.

0028 A terepibusz-kommunikáció
megszakadása

Forduljon a HTC Szervizhez.

0034 Fázishiba a motorban Ellenőrizze a motorkábelt és a csatlakozóegységet.
Ellenőrizze a motort.

0035 Hibás táp- és motorkábel-csatlakozások Forduljon a HTC Szervizhez.
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Kód Ok Teendő
2001 A kimeneti áramkorlátozó aktív Ellenőrizze, hogy a csiszolófej könnyen jár-e.

Ellenőrizze a motorkábelt és a csatlakozóegységet.
Ellenőrizze a motort.

2002 A DC túlfeszültség-szabályozó aktív Ellenőrizze, hogy a táphálózat mutat-e statikus vagy
tranziens túlfeszültségeket.

2003 A DC feszültséghiány-szabályozó aktív Ellenőrizze, hogy a táphálózat mutat-e statikus vagy
tranziens feszültséghiányokat.

2005 A terepibusz-kommunikáció
megszakadása

Ellenőrizze a terepibusz-csatlakozásokat.

2008 Kommunikációs hiba, panel Ellenőrizze a panelcsatlakozásokat.
2009 Az átalakító túlmelegedett Ellenőrizze a szekrény hűtését.

Gondoskodjon arról, hogy a szekrény tiszta legyen.
Ellenőrizze az átalakító hűtőventilátorát.

2010 Magas motorhőmérséklet Ellenőrizze, hogy a csiszolófej/szívómotor könnyen
jár-e.
Ellenőrizze a motor hűtőbordáit és ventilátorát.

2012 A motor erősen lelassulva dolgozik Ellenőrizze, hogy a csiszolófej könnyen jár-e.
2019 ID-hajtás aktív Forduljon a HTC Szervizhez.
2023 A vészkikapcsoló parancs aktív Ellenőrizze, hogy biztonságos-e az üzemeltetés

folytatása. Állítsa vissza a vészlekapcsolókat normál
pozícióba.

2026 A feszültség az átlagérték körül
váltakozik

Ellenőrizze a betápbiztosítékokat.
Ellenőrizze, hogy nem észlelhető-e aszimmetria a
táphálózatban.
Ellenőrizze a tranzienseket a táphálózatban.

7.2 A frekvenciaátalakító alaphelyzetbe állítása
1. Kapcsolja ki a gépet az inditókulcs „O” helyzetbe állításával és várjon 10

másodpercet.

2. Ezután indítsa el a gépet az indítókulcs „I” helyzetbe állításával.
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8 Műszaki adatok
Az alábbi táblázatban a gép műszaki adatai láthatók.
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HTC 1500 ixT
Teljesítmény, csiszolómotor 2 × 11 kW
Szívóteljesítmény 2 × 3 kW
Áramfelvétel 63 A
A gép tömege 1890 kg
Súly, csiszolófej 533 kg
Csiszolási szélesség 1380 mm
Csiszolási nyomás 533 kg
Fordulatszám 422-1004

fordulat/perc
Víztartály 24,5 liter
Kábeltekercs 40 m
Csiszolólemezek 8 × 270 mm
Ajánlott legkisebb kábelkeresztmetszet 16 mm², max 30 m-es

kábel
25 mm², max 50 m-es
kábel

Hangnyomásszint, átlagérték az ISO 3741 szabvány szerinti időre
számítva, mérési bizonytalansági tényező 1-es osztályba sorolt
hangszintmérő műszer szerint.

98 dBA
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Ábra  8-1. A gép magasság- és hosszmérete mm-ben
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Ábra  8-2. A gép szélessége mm-ben
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9 Környezetvédelem
A HTC termékek legnagyobbrészt újrafelhasználható fémből és műanyagból készülnek.
Az alábbiakban adjuk meg az alkalmazott főbb anyagokat.

Váz
Keret Acél, galvanizált/porlakkozott fém
Hajtókerék Tömör gumikerék acél keréktárcsával
Védőfedél Műanyag, ABS
Forgókerék Poliuretán kerék acél keréktárcsával

Csiszolófej
Alsó fedél Alumínium
Védőfedél Műanyag, ABS
Külső lemezek és acél alkatrészek Galvanizált fém
Szíjak Gumi és poliamid
Egyéb alkatrészek Nyers acél

Elektromos rendszer
Kábelek PVC szigetelésű rézvezető
Akkumulátorok Ólom/sav

A műanyag részek újrafelhasználhatók, a kemény műanyagok különválogatásával. A
használt elektromos alkatrészeket elektromos hulladékként kell kezelni. A gépet vagy a
gép alkotóelemeit vissza lehet juttatni a HTC Sweden AB-hez.
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10 Garancia és CE jelölés

10.1 Garancia
A garancia csak a gyártási hibára terjed ki. A HTC cég nem vállal felelősséget olyan
károkért, melyek szállítás, kicsomagolás vagy használat közben keletkeztek, vagy
amelyeket akkor okoztak. Semmilyen esetben és semmilyen körülmények között nem
lehet a gyártót felelősségre vonni olyan károkért, melyeket hibás használat, korrózió
vagy olyan használat okozott, mely a megadott specifikációban nem szerepel. A gyártó
semmilyen esetben nem felelős közvetett károkért vagy költségekért. A gyártó jótállási
idejével kapcsolatos teljes körű információ a HTC cég érvényben lévő jótállási
rendelkezéseiben található.

Helyi képviseleteknek speciális garanciafeltételekkel rendelkezhetnek, amelyek az
értékesítési feltételekben, a szállítási feltételekben és a jótállási feltételekben vannak
részletezve. Ha bizonytalanság merül fel a jótállási feltételekkel kapcsolatban, forduljon
a viszonteladóhoz.

10.2 CE jelölés
Egy termék CE jelölése garantálja a szabad mozgást az Európai Közösség területén
belül az Európai Közösség szabályai szerint. A CE jelölés garantálja, hogy a termék
megfelel a különböző irányelvek követelményeinek (megfelelnek az
EMC-irányelveknek és egyéb lehetséges követelményeknek az ún. új eljárások
irányelvében). Ez a gép CE jelöléssel van ellátva a kisfeszültségű irányelvnek (LVD –
Low Voltage Directive), a gépekről szóló irányelvnek és az EMC-irányelvnek
megfelelően. Az EMC-irányelv előírja, hogy az elektromos berendezésnek nem szabad
a környezetét zavarni elektromágneses interferenciával, és a gépnek védettnek kell
lennie a környezeti elektromágneses zavarokkal szemben.

Ezt a gépet besorolása szerint nehézipari és könnyűipari környezetben lehet használni,
továbbá egyes változatait lakóhelyi környezetben is. Lásd az EK Megfelelőségi
nyilatkozatot, amely igazolja, hogy a gép összhangban van az EMC-irányelvvel.
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