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YHDISTELMÄKONE

Hakemisto

Poista pakkausmateriaalit, avaa pakkaus 
varovasti ja tarkista sen sisältö.

 
● Omistajan käsikirja
● Akun laturi ja johto

● Akkuyksikkö
● Harja

● Lastakokoonpano

LUE ENNEN KÄYTÖN 
ALOITTAMISTA

1 Ohjauspaneeli (katso sivu 3)
2 Liipaisimet
3 Likavesisäiliö
4 Puhdasvesisäiliö
5 Harjakotelo
6 Lastalavat
7 Lattiatyökalun kiinnitysnupit
8 Puhtaan veden hana
9 Puhdasvesisäiliön tyhjennyskorkki

10 Lattiatyökalun alipaineletku
11 Alipaineletku
12 Erotin
13 Puhtaan veden täyttöaukon korkki
14 Puhtaan veden määrän ilmaisin
15 Puhdasvesisäiliön täyttöaukko
16 Virtakytkin
17 Akkuliitin
18 Yläsäiliön (likaveden) tyhjennysletku
19 Akku
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YHDISTELMÄKONE

1 Akkujen varaustason ilmaisin

2 Nopean/hitaan nopeuden ilmaisin

3 Harjan käytön/kuormituksen ilmaisin

4 Alipaineen ilmaisin

5 Veden virtauksen ilmaisin

6 Nopean/hitaan nopeuden painike

7 Tilan valintapainike

8 Veden virtauksen avaus-/sulkupainike

9 Kahvan asennon säätövipu

10 Käynnistyskytkin

11 Liipaisimet

Ohjauspaneelin osat

Jos laite vioittuu, ota yhteys 
Numatic-jälleenmyyjään tai Numaticin 

tekniseen tukeen soittamalla numeroon 
+44 1460 269268.
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Pika-asennusopas

HTB 1840 JA TTB1840G

SISÄLLYS

● Omistajan käsikirja
● Akun laturi ja johto

● Akkuyksikkö
● Harja

● Lastakokoonpano

Siirrä kahva pystyasentoon (kuva 2) kahvan asennon säätövivulla (kuva 1). 

Liu’uta harja/lautanen harjakotelon alle 
(kuva 3).

Työnnä harja/lautanen 
Nulock-käyttöistukkaan ja lukitse 
harja/lautanen paikalleen kiertämällä 
(kuva 4).

Käännä lattiatyökalun pidike harjan 
takaa. Kiinnitä lattiatyökalu lattiatyökalun 
pidikkeeseen kahdella lattiatyökaluun 
kiinnitetyllä lukitusnupilla (kuva 5).

Puhdasvesisäiliön tilavuus on 18 litraa. Asenna akku koneeseen (kuva 6) ja kytke virtalähde (kuva 7). Varmista, että akku on 
ladattu ennen käyttöä.

LUETTAVA ENNEN MITÄÄN TOIMENPITEITÄ.
POISTA PAKKAUSMATERIAALIT, AVAA PAKKAUS VAROVASTI JA TARKISTA SEN SISÄLTÖ. !!
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Käännä lattiatyökalun pidike koneen 
sivulle (kuva 1).

Kiinnitä pidike kahdella lattiatyökalun 
pidikkeeseen kiinnitetyllä nupilla 
(kuva 2) – (kuva 3).

Älä kiristä kiinnitysnuppeja liian 
tiukasti.

Varmista, että tarkastuskorkki on 
paikallaan nesteputkessa (kuva 4) – 
(kuva 5).

Lattiatyökalun lapojen asennus
(Katso kuva 10).

Koneen valmisteluohje

VARMISTA ENNEN SÄÄTÖTOIMIA, ETTÄ KONEESTA ON KATKAISTU VIRTA. !!
400 mm:n harja / 360 mm:n lautanen.
Sisältää Nulock-harjajärjestelmän.
Harjat asennetaan työntämällä ja lukitsemalla ne paikalleen kääntämällä, joten niiden asennus ja irrotus on yksinkertaista.
Liu’uta harja/lautanen harjakotelon alle.
Työnnä harja/lautanen Nulock-käyttöistukkaan ja lukitse harja/lautanen paikalleen kiertämällä.
Käytettyjen harjojen vaihdon yhteydessä on suositeltavaa käyttää suojakäsineitä.
Avaa puhtaan veden hana.

Harjan/lautasen asennus ja vedensyötön kytkentä

Lattiatyökalun asennus
Lattiatyökalu on suunniteltu nopeasti asennettavaksi, minkä ansiosta lastalapa voidaan vaihtaa helposti ja irtoaa automaattisesti, jos se 
osuu johonkin kuljetuksen aikana.

HUOMAUTUS: LATTIATYÖKALU ON HELPOMPI ASENTAA, JOS KONEEN PAINO ON HARJAN VARASSA. HARJA ON 
ASENNETTAVA ENSIN.

1 2 3

4 5
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Koneen valmisteluohje

HUOMAUTUS: PUHDASVESISÄILIÖN TÄYTTÄMISEN AIKANA ON HUOLEHDITTAVA, ETTÄ SÄILIÖÖN EI PÄÄSE TÄYTTÄMISEN 
YHTEYDESSÄ LIKAA, LEHTIÄ, HIUKSIA TAI MUITA EPÄPUHTAUKSIA. JOS TÄYTTÄMISEEN KÄYTETÄÄN ÄMPÄRIÄ TAI 
MUUTA ASTIAA, SEN ON OLTAVA PUHDAS.

HTB 1840 ja TTB 1840 sisältävät tilavan 18 litran puhdasvesisäiliön, jonka avulla suuretkin alueet voidaan 
puhdistaa yhdellä täytöllä.

HTB 1840 ja TTB 1840 sisältävät tilavan 18 litran puhdasvesisäiliön, jonka avulla suuretkin alueet voidaan puhdis-
taa yhdellä täytöllä.

Puhdasvesisäiliön täyttö

Täyttöasteen ilmaisin

Veden virtauksen säätö

Aloita puhdasvesisäiliön täyttäminen irrottamalla täyttöaukon korkki (kuva 1). Täytä letkulla, ämpärillä tai sopivalla 
astialla (kuva 2). Käytä täytön ilmaisinta (kuva 3).

1 2 3

Täytön ilmaisin

A

1 2

B

Puhdasvesisäiliö täynnä
(kuva B)

Puhdasvesisäiliö tyhjänä
(kuva A)

Vesihana sijaitsee koneen vasemmalla puolella (kuva 1).
On suositeltavaa asettaa hana 45 asteen kulmaan, jolloin puhdistusaine riittää yhtä kauan kuin täyteen ladattu akku 
(kuva 2).
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Jos harjamoottori ylikuormittuu, harjamoottori lakkaa 
toimimasta ja harjan ylikuormituksen merkkivalo alkaa vilkkua 
(kuva F).

Kone nollataan vapauttamalla kahvan liipaisimet.

Puhdistusasetusten määritys

Harjan ylikuormitus

Käynnistä kone puristamalla jompaakumpaa liipaisinta ja pain-
amalla kerran virtakytkintä (kuva A).

Kun harjamoottori on käynnissä, säädä nesteen määrää 
painamalla veden virtauksen avaus-/sulkupainiketta (kuva C). 
Puhtaan veden hanan on oltava auki.

On suositeltavaa asettaa hana 45 asteen (kuva B) kulmaan, jol-
loin puhdistusaine riittää yhtä kauan kuin täyteen ladattu akku.

Kun liipaisimet vapautetaan, harjamoottori ja puhdistusaineen 
pumppu kytkeytyvät pois käytöstä, mutta alipainemoottori käy 
vielä 10 sekunnin ajan.

Paina tilan valintapainiketta, jos haluat käyttää ain-
oastaan harjaa (kuva D).

Tämä tila edellyttää käynnistysjaksoa.
Veden virtauksen avaus-/sulkupainike toimii tässä tilassa.

Paina tilan valintapainiketta uudelleen, jos haluat käyttää ain-
oastaan alipainetta.
Tämä tila ei edellytä virtakytkintä eikä liipaisimia (kuva E).

Voit lopettaa tämän tilan ja palata oletustilaan painamalla tilan 
valintapainiketta.

Jos ohjauspaneelia ei käytetä 60 sekuntiin, se sammuu au-
tomaattisesti.

TÄRKEÄÄ: 
jos harjamoottori ylikuormittuu toistuvasti, kokeile käyttää erityyppistä harjaa. Raskas 

harjakuormitus vähentää akun jäljellä olevan varauksen kestoa. !!

Aktivoi ohjauspaneeli painamalla tilan valintapainiketta tai liipaisinta (kuva A).  

450

A

C

D

E

F

B
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Kun nostat lattiatyökalua, varmista, että 
lattiatyökalun pidike on koneen keskellä.
Nosta kahvan alaosan lähellä olevaa vipua 
ja lukitse se paikalleen.

Tyhjennä likavesisäiliö käytön jälkeen 
tyhjennysletkun avulla ja huuhtele se 
puhtaalla vedellä (kuva A).

Puhdasvesisäiliö voidaan tyhjentää koneen 
vasemmalle puolelle asennetun keltaisen 
korkin kautta. Keltaisen korkin alla on 
tulppa (varmista, että tulppa on puhdas). 
Korkin saa sulkea vain käsin (kuva B).

Lattiatyökalun 
nostaminen ja laskeminen

Yläsäiliön tyhjennys

Alasäiliön tyhjennys

Koneen käyttö

KEMIKAALEJA KÄSITELLESSÄ JA SEKOITTAESSA ON AINA NOUDATETTAVA 
KEMIKAALIEN VALMISTAJAN TURVALLISUUSOHJEITA. KONEESSA SAA KÄYTTÄÄ VAIN 

AUTOMAATTISIIN YHDISTELMÄKONEISIIN TARKOITETTUJA KEMIKAALEJA. !!
TÄRKEÄÄ: 

älä käytä konetta perehtymättä ensin tarkoin 
käyttöoppaaseen. !!

A B

Jotta voit käyttää laitetta, aseta vesihanan virtausnopeus, laske lattiatyökalu, paina alipaine-/
vesikytkimiä ja vedä harjan käynnistys-sammutusliipaisinta.

Sen jälkeen imevä lattiatyökalu kerää likaveden.
Tasainen puhdistustulos saavutetaan ajamalla jokainen puhdistusreitti 10 cm:n leveydeltä 
edellisen reitin päältä.
Konetta ei saa käyttää täytenä alustoilla, joiden kaltevuus on suurempi 
kuin 2%.

Erittäin likaiset lattiat on puhdistettava kahteen kertaan.
Esipuhdista lattia ensin lattiatyökalu yläasennossa, anna 
kemikaalin vaikuttaa ja puhdista alue toisen kerran lattiatyökalu 
laskettuna.

Jos lattiaan tulee juovia, puhdista lattiatyökalun lavat.

HUOMAUTUS: KÄÄNNÖKSISSÄ JA ESTEIDEN YMPÄRI 
AJETTAESSA ON HIDASTETTAVA AJONOPEUTTA.

Koneen käyttö



9 www.numatic.co.uk

Säännöllinen huolto

Irrota erotin koneesta irrottamalla kaksi letkua (kuva 1 ja 2).
Irrota kiinnitysnauha, jolla erotin on kiinnitetty (kuva 3).

Poista erotin. Erottimessa on tiivistekumi, joka on tarkastettava 
jokaisen puhdistuksen yhteydessä (kuva 4).

Huuhtele se puhtaalla vedellä.

VARMISTA ENNEN HUOLTOTOIMIA,
ETTÄ AKKU ON IRROTETTU. !!

Tyhjennä likavesisäiliö käytön jälkeen 
tyhjennysletkun avulla ja huuhtele se 
puhtaalla vedellä (kuva A).

Puhdasvesisäiliö voidaan tyhjentää koneen 
vasemmalle puolelle asennetun keltaisen 
korkin kautta. Keltaisen korkin alla on 
tulppa (varmista, että tulppa on puhdas). 
Korkin saa sulkea vain käsin (kuva B).

Yläsäiliön tyhjennys

Erotin

Alasäiliön tyhjennys

A

1

2

3
4

A B

B

Irrota kaksi erottimeen kiinnitettyä suodatinta ja huuhtele ne puhtaalla vedellä (kuva A ja B).
Aseta ne takaisin paikoilleen kiinnittämällä suodattimen takaosa ensin ja napsauttamalla sitten etuosa niin, että se loksahtaa paikalleen.
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Lattiatyökalun lapojen vaihto

2

4

3

5

1

Lattiatyökalun osat

1. Kiinnitysnupit, 4 kpl

2. Etulapa (uritettu)

3. Lavan pidike

4. Takalapa

5. Lattiatyökalun runko

Always ensure that the machine is switched off prior to any maintenance. !!

HUOMAUTUS: LAVAT ON SUUNNITELTU 
KÄÄNNETTÄVIKSI TOISINPÄIN, MIKÄ 
PIDENTÄÄ NIIDEN KÄYTTÖIKÄÄ.

Varmista ennen huoltotoimia, että koneesta 
on katkaistu virta.
Kun vaihdat lattiatyökalua, käännä latti-
atyökalu ensin etäälle koneesta. Avaa kaksi 
lattiatyökalun kiinnitysnuppia (kuva A).

Vedä lattiatyökalu pois koneesta (kuva B).

Asenna lavan pidike takaisin. Kiinnitä se kahdella ulommalla nupilla.
Varmista, että uritettu lapa menee lattiatyökalun etuosaan.
Huomautus: lavat on suunniteltu käännettäviksi toisinpäin, mikä pidentää niiden 
käyttöikää.
Asenna lattiatyökalu takaisin paikalleen lattiatyökalun kahdella keskinupilla.

A

1 2 3

B

Vaihda lastalavat vaihtolapasarjaan 
(903531) (kuva 3). Aseta lavat 
muovattuihin kiinnitysulokkeisiin.

Irrota lavan pidike (kuva 2).Avaa lavan pidikkeen neljä 
kiinnitysnuppia (kuva 1).

Lattiatyökalun lapojen asentaminen paikalleen
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Säännöllinen huolto

Irrota akun kytkennät koneesta punaisella kytkentäkahvalla (kuva A ja B).
Tämän jälkeen akku voidaan nostaa irti koneesta varastointia tai lataamista varten (kuva C).

Akkuyksikössä on 40 ampeerin sulake.
Vaihda sulake Numaticin hyväksymään osaan (208526).

Lataa koneen akku täyteen viimeisen käyttökerran jälkeen. Älä jätä konetta tyhjentyneeseen 
tilaan.
Epätavallisissa tilanteissa, kuten jätettäessä kone lataamatta joksikin aikaa, on suositeltavaa 
irrottaa akun kytkennät koneesta. Jos konetta ei käytetä yli 30 päivän aikana, akut on ensin 
ladattava täyteen.
Huomautus: Akkuja on ladattava kolmen kuukauden välein. Akut on ladattava täyteen 
käyttöönottoa edeltävänä päivänä.
Normaalissa päivittäisessä käytössä: Lataa akkuja jokaisen käyttökerran jälkeen koneen 
käyttöajasta riippumatta. Kytke laturi akkuun ja sopivaan virtalähteeseen.

CBA

Akun irrotus

Akun lataus

Akkuyksikön sulakkeen irrotus

Signaali (merkkivalo) Selitys

Punainen merkkivalo palaa Ensimmäinen vaihe (vakiovirtatila)

Keltainen merkkivalo palaa Toinen vaihe (vakiojännitetila)

Vihreä merkkivalo palaa Kolmas vaihe (vakiojännitetila): lataus valmis

Punainen merkkivalo vilkkuu Turva-aika on ylitetty Sisäinen oikosulku

Keltainen merkkivalo vilkkuu
Akkua ei ole kytketty.
Lähdön oikosulku
Epäsopiva akku

Akkujen varaustason ilmaisin näyttää akkujen jäljellä olevan varauksen määrän. Kun akut ovat täynnä, ilmaisimen kaikki merkkivalot 
palavat.
Kun konetta käytetään ja akut tyhjenevät, varaustason ilmaisimen valot sammuvat ylhäältä alkaen.
Jos akku on tyhjentynyt niin paljon, että vain yksi punainen merkkivalo palaa, akku on ladattava.
Tämän koneen mukana toimitettu akku mahdollistaa täyteen ladattuna noin 45 minuutin käytön (nopeassa tilassa).
Akkuyksikön on annettava tyhjentyä ja se on ladattava muutamaan kertaan ja harjojen on kuluttava, jotta saadaan paras teho.
Täysin tyhjentyneen akun latausaika on noin kuusi tuntia.
HTB 1840:n ja TTB 1840:n mukana toimitetaan oma erillislaturi.
Kytke laturi sopivaan virtalähteeseen.
Kun verkkovirta on kytketty, punainen latauksen merkkivalo syttyy. Akku latautuu täyteen kuudessa tunnissa. Kun akku on ladattu 
täyteen, irrota laturi virtalähteestä ja laturin johto akusta.
Huomautus: Laturi on nollattava perättäisten akun latausten välissä. Nollaa irrottamalla laturi vaihtovirtalähteestä.



Etupuolen kiinnitys
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YLÄPIDIKE

YLÄPIDIKKEEN SIJAINTI

TAKA ALAPIDIKKEET

ALAPIDIKKEIDEN SIJAINTI

1 2

3 4

ETU



Etupuolen kiinnitys
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Vianmääritys

Jos ongelmaa ei saada korjattua tai jos laite vioittuu, ota yhteys Numatic-jälleenmyyjään tai 
Numaticin tekniseen tukeen soittamalla numeroon +44 1460 269268.

Malli – HTB 1840 ja TTB 1840G

Harjamoottori Alipainemoottori Harjojen koot Lautasten koot Nettopaino Bruttopaino täytettynä

400 W 24V 300 W 400 mm 360 mm 52 Kg 70 Kg

Tekniset tiedot

Suojausluok-
ka Ajoaika Vesitilavuus Nestevirtaus Melu Puhdistusnopeus

IPX4 Hi - 35 mins
Lo - 45 mins 18 L 0 - 0.35 L/Min Hi - ≤ 70.3 dB(A)

Lo  - ≤ 68.2 dB(A) 0 - 4.2 KPH

Harja-nopeus Harja-paine Lautas-paine Mitat
Käden–

käsivarren 
tärinä

Latausaika

Hi - 150 Rpm
Lo - 130 RPM 27.4 g/cm2 26.2 g/cm2

Width     = 520 mm
Length     = 850 mm

Height      = 1132 mm
0.6 m/s2 6 hrs

ONGELMA SYY RATKAISU
Kone ei toimi. Yksi tai useampi sulake on irronnut tai palanut.

Akkua ei ole kytketty.
Akkujen varaus on alhainen.

Asenna tai vaihda sulake (sivu 11).
Kytke akku (sivu 4/11).
Lataa akut (sivu 11).

Alipaine ei toimi. Alipainetta ei ole kytketty. Kytke alipaine (sivu 7).

Veden imu toimii huonosti. Likavesisäiliö on täynnä.
Alipaineletku on tukossa.
Letkuliitännät ovat löysällä.
Roskasuodatinkori on tukossa.
Erottimen suodatin on tukossa.
Erottimen tiiviste vuotaa.
Erottimen tiiviste on vaurioitunut.
Alipaineletku on vaurioitunut tai haljennut.
Lattiatyökalun lavat ovat vahingoittuneet.
Akkujen varaus on alhainen.

Tyhjennä likavesisäiliö (sivu 8/9).
Irrota ja puhdista (sivu 9).
Kiristä liitännät (sivu 9).
Irrota ja puhdista (sivu 9).
Irrota ja puhdista (sivu 9).
Puhdista ja asenna takaisin (sivu 9).
Vaihda (ota yhteys huoltoon).
Vaihda (ota yhteys huoltoon).
Vaihda (ota yhteys huoltoon).
Lataa akut (sivu 11).

Harjaus ei toimi. Harjoja ei ole asennettu.
Harja on ylikuormittunut.

Tarkista ja asenna tarvittaessa (sivu 4/5).
Nollaa kone (sivu 7).

Vettä ei virtaa tai sitä virtaa 
heikosti.

Puhdasvesisäiliö on tyhjä.
Veden virtauksen asetus on virheellinen.

Täytä puhdasvesisäiliö (sivu 6).
Säädä hanaa tarpeen mukaan (sivu 5/7).

Koneen toiminta lakkaa kesken 
käytön.

Harjan kuormitus on liian suuri.

Akkuyksikössä on palanut sulake.

Nollaa kone ja vähennä harjan kuormitusta lattian 
tyypin mukaan (sivu 7).
Vaihda 40 ampeerin sulake (sivu 11).
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Turvallisuuden kannalta tärkeät osat:

Latausjohdot: H05VV-F x 1,0 mm2, 3-ytimisiä.
Akkulaturi: 220/240 volttia

WEEE (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)

Yhdistelmäkoneen lisätarvikkeet ja pakkausmateriaalit on lajiteltava kierrätystä varten.
Koskee vain EU-maita.
Yhdistelmäkonetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana
Euroopan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2002/96/EY ja sen kansallisten sovellusten mukaan.
Käytöstä poistettavien yhdistelmäkoneiden sisältämät materiaalit on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen.

Kuulonsuojaimet Turvajalkineet Päänsuojaimet Suojakäsineet

Pöly- ja 
allergeeni-suojaimet

Silmiensuojain Suojavaatetus Huomiotakki Huomio
Lattian liukkaudesta 

varoittava kyltti

Henkilönsuojaimet, joita saatetaan tarvita joissakin tilanteissa

HUOMAUTUS: TARVITTAVAT HENKILÖNSUOJAIMET ON MÄÄRITETTÄVÄ RISKIARVIOINNISSA.

Arvokilpi

1 Yrityksen nimi ja osoite
2 Koneen kuvaus
3 Jännitteen taajuus
4 Nimellisteho
5 WEEE-logo
6 Kotelointiluokka
7 Enimmäiskaltevuus
8 CE-merkki
9 Paino (käyttövalmiina)
10 Koneen vuosi/viikko, sarjanumero
11 Koneen kuvaus
12 Meluluokitus
13 Käden–käsivarren tärinä

Tietoja koneesta

1

2

3
4
8

5

6
107

11

12

13

9

Jos laite vioittuu, ota yhteys 
Numatic-jälleenmyyjään tai Numaticin 

tekniseen tukeen soittamalla numeroon 
+44 (0)1460 269268.
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Yhdistelmäkoneen tiedot

Kaikkien sähkölaitteiden tapaan laitteen käytössä on oltava huolellinen ja varovainen. Turvallinen käyttö edellyttää myös, että rutiini- ja 
määräaikaishuolloista huolehditaan ajallaan.

Jos tarvittavista huolloista ja oikeiden varaosien käytöstä ei huolehdita, koneen käyttö ei ole turvallista. Valmistaja ei ole tällaisissa tapauksissa 
missään vastuussa tai korvausvelvollinen.
Varaosia tilattaessa on mainittava arvokilpeen merkitty mallinumero tai sarjanumero.
Varoitus: ei saa käyttää alustoilla, joiden kaltevuus on yli 2%.

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden eikä kokemattomien henkilöiden (kuten lasten) käytettäväksi, ellei heidän turvallisuudestaan 
vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut heitä käyttämään laitetta oikein.
Valvo, etteivät lapset leiki laitteella.
Lue valmistajan ohjeet pesuaineita tai muita nesteitä käytettäessä.

Laitteessa saa käyttää vain sen mukana toimitettuja tai käyttöoppaassa mainittuja harjoja.
Muiden harjojen käyttö voi olla vaarallista.
Tuotteeseen on saatavana kattava valikoima harjoja ja lisätarvikkeita.
Koneessa saa käyttää vain harjoja ja lautasia, jotka on tarkoitettu kulloiseenkin puhdistustyöhön.

On erittäin tärkeää, että laitteisto kootaan oikein ja että sitä käytetään voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti.
Laitteistoa käytettäessä on oltava varma, että tarvittaviin varotoimiin on ryhdytty. Näin varmistetaan käyttäjän ja sivullisten turvallisuus.
Pesun aikana on käytettävä liukastumiselta suojaavia jalkineita. Pölyisissä olosuhteissa on käytettävä hengityssuojainta.
Kone on sijoitettava latauksen ajaksi siten, että pistotulppaan pääsee helposti käsiksi.
Koneesta on katkaistava virta koneen puhdistuksen, huollon ja osien vaihdon ajaksi ja kun koneen toimintoja muutetaan.
Verkkovirralla toimivista laitteista katkaistaan virta irrottamalla pistotulppa pistorasiasta. Akkukäyttöisistä koneista katkaistaan virta irrottamalla sulake.

Koneen luvattoman käytön estämiseksi virta-avain on irrotettava käytön jälkeen.
On varmistettava, että kone ei pääse liikkumaan, kun sen luota poistutaan.
Lue valmistajan ohjeet pesuaineita tai muita nesteitä käytettäessä.

Koneen käyttäjille on annettava riittävä ohjeistus koneen oikeasta käytöstä.

Jos tässä tuotteessa ei ole tehtaalla asennettua Numatic-akkulaturia, tuotteen omistajan ja käyttäjän vastuulla on varmistaa, että latausjärjestelmä ja akku ovat 
yhteensopivat, käyttötarkoituksen mukaiset ja turvalliset käyttää.

Kone ei sovellu vaarallisen pölyn poistoon.
Ei saa käyttää alustoilla, joiden kaltevuus on suurempi kuin laitteeseen merkitty enimmäiskaltevuus.
Konetta ei saa säilyttää ulkona märissä olosuhteissa.
Kone on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa.
Lue käyttöopas ennen laitteen käyttöä.
Tämä tuote täyttää seuraavat vaatimukset: IEC 60335-2-72

HUOMAUTUS:
Kone soveltuu myös kaupalliseen käyttöön ja normaalia siivousta perusteellisempaan puhdistukseen esimerkiksi hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, kaupoissa ja toimistoissa.

• Koneen valmistelusta ja kokoonpanosta vastaavilla on oltava riittävä asiantuntemus.
• Kone on pidettävä puhtaana.
• Harjat on pidettävä hyvässä kunnossa.
• Kuluneet tai vaurioituneet osat on vaihdettava heti.
• On tarkastettava säännöllisesti, että virtajohto ei ole murtunut, hapertunut tai muuten vaurioitunut. Vaurioitunut johto on vaihdettava ennen 
koneen käyttöä.
• Virtajohdon saa vaihtaa vain oikeaan, Numaticin hyväksymään varaosaan.
• Työskentelyalueella ei saa olla esteitä tai sivullisia.
• Työskentelyalueen valaistuksen on oltava riittävä.
• Puhdistettava alue on esilakaistava.

• Konetta ei saa puhdistaa höyry- tai painepesurilla. Konetta ei saa käyttää sateessa.
• Konetta ei saa huoltaa tai puhdistaa, jos pistotulppa on pistorasiassa.
• Konetta ei saa korjata ilman riittävää koulutusta. Korjaus on annettava ammattilaisten tehtäväksi.
• Virtajohtoa ei saa kuormittaa, eikä pistotulppaa saa irrottaa virtajohtoa vetämällä.
• Harjaa tai lautasta ei saa jättää koneeseen, kun konetta ei käytetä.
• Konetta ei saa käyttää ilman riittävää kokemusta ja koulutusta tai lupaa sen käyttöön.
• Konetta ei saa käyttää, jos puhdistusainesäiliöitä ei ole asennettu koneeseen ohjeiden mukaisesti.
• Koneen ei voida odottaa toimivan ongelmattomasti ja luotettavasti ilman säännöllistä huoltoa.
• Älä aja koneella virtajohdon yli käytön aikana.
• Konetta ei saa nostaa tai vetää käyttöliipaisimista. Siihen on käytettävä pääkahvaa.
• Kahvaa ei saa irrottaa koneesta muulloin kuin huollon tai korjauksen ajaksi.

VAROITUS

HUOMIO

OIKEIN

VÄÄRIN

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS LUE 
OPAS ENNEN KÄYTTÖÄ

OSA VÄLI TARKASTA SEURAAVIEN VARALTA
Virtajohto PÄIVITTÄIN Hankaus, säröt, halkeamat, johtimien näkyminen

Harjat PÄIVITTÄIN Harjaksien vauriot, kuluminen, istukan kuluminen
Lastalapa ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖKERTAA Kuluminen, säröt, halkeamat

Suodattimet ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖKERTAA Tukkeumat ja roskajäämät
Säiliöt JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄLKEEN Huuhtele likavesisäiliö käytön jälkeen
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1. Akkujen parissa työskentelyn aikana on käytettävä henkilönsuojaimia, kuten kasvosuojainta, käsineitä ja haalareita.
2. Latauspaikan on mahdollisuuksien mukaan oltava erillinen tila, jossa on hyvä ilmanvaihto. Latauspaikassa ei saa tupakoida tai käyttää avotulta.
3. Kaikki metalliset esineet, kuten sormukset ja ketjut, on riisuttava käsistä, ranteista ja kaulasta ennen akun parissa työskentelyä.
4.  Akun päälle ei saa asettaa työkaluja tai metalliesineitä.
5.  Kun lataus on valmis, irrota pistotulppa pistorasiasta.
6.  Akut on irrotettava koneesta ennen koneen hävittämistä.
7. Kone on irrotettava verkkovirrasta akun irrottamisen ajaksi.
8. Akkujen irrotus: Irrota pistotulppa pistorasiasta (jos lataus on kesken) ja varmista, että akut on kytketty pois käytöstä virrankatkaisimella (katso sivu 
19). Irrota letkut erottimesta ja säiliöistä.
Irrota erotin ja säiliöt. Irrota akkujen hihnakiinnikkeet.
Kytke akun napakytkennät irti. Irrota akut.
9. Akut on hävitettävä turvallisesti ja akkudirektiivin mukaisesti.
10.  Käytä vain alkuperäisiä Numatic-vaihtoakkuja.
11. Akkujen ei saa antaa tyhjentyä kokonaan, sillä muutoin niiden lataus uudelleen ei ehkä onnistu.
Akkujen ei saa antaa tyhjentyä alle 9,5 voltin 10 A:n virralla.
12.  Akkujen varauksen ei saa antaa purkautua eri tahtia.
13.  Eri laitteissa käytettyjä akkuja ei saa käyttää yhdessä.
14. Tässä tuotteessa käytetään VRLA-hyytelöakkuja.
Muun tyyppisten akkujen käyttö saattaa olla vaarallista.

Akkujen ylläpito
1. Akkujen säilytys:
a. Akkuja on säilytettävä kuivassa, tasaisessa ja puhtaassa paikassa, jonka lämpötila on alueella 5–25 °C.
b. Akut on ladattava täyteen kuuden kuukauden varastoinnin jälkeen ja vähintään kolmen kuukauden välein tämän jälkeen tai jos akkujen jännite 
laskee alle 12,6 V:n.
c.  Akut on otettava käyttöön 12 kuukauden sisällä valmistuspäivästä. Muussa tapauksessa käytönaikainen kapasiteetti on alhaisempi.
(akun päivämääräkoodi) – hopeinen kilpi akussa – (esim. 1649) = Vuosi – 2016 / Viikko – 49.
d. Jos akun jännite laskee arvoon 10,5 V, on aiheutunut peruuttamattomia vaurioita. Tässä tapauksessa akkua ei saa ottaa käyttöön, ja se on 
hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaan.

2. Käytön aikana:
a. Akut on ladattava jokaisen käyttökerran jälkeen koneen käyttöajasta riippumatta.
b. Jos konetta ei käytetä pitkään aikaan, suorita seuraavat toimet:
 i. Lataa akut täyteen ja irrota akkusulakkeet.
 ii. Asenna sulakkeet kolmen kuukauden välein ja lataa.
 iii. Älä jätä akkuja käyttämättä yli kuudeksi kuukaudeksi.

3. Takuu:
a. Akuissa on 600 jakson (kahden vuoden) takuu edellyttäen, että kaikkia akkujen hoito-ohjeita noudatetaan.
b. Takuuhakemusta varten on toimitettava seuraavat tiedot:
 i. Koneen sarjanumero
 ii. Akun päivämääräkoodi (kuva akun päivämääräkoodista)
 iii. Ostopäivämäärä
 iv. Kuitti
 v. Huoltohistoria ja latausohjelma

    
Yhdistelmäkoneen tiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS LUE 
OPAS ENNEN KÄYTTÖÄ

Akkujen käsittelyyn liittyviä turvaohjeita

Päivittäin
Kone on pidettävä puhtaana.
Harjat, lautaset, lasta ja suodattimet on pidettävä hyvässä kunnossa.
Tarkasta osat kulumien ja vaurioiden varalta ja vaihda ne tarvittaessa heti.
Tyhjennä ja huuhtele likavesisäiliö aina käytön jälkeen.
Varastoi kone harjakotelo kiinnitettynä kallistettuun asentoon.

Viikoittain – päivittäisten lisäksi
Tarkista harja tai lautanen ja helma ja huuhtele ne.
Tarkasta lattiatyökalun lavat kulumien varalta ja pyyhi ne puhtaaksi.
Puhdista erotinkokoonpano ja suodatin ja tarkasta tiivisteen kunto.
Huuhtele järjestelmä puhtaalla vedellä ja puhdista suodattimet.
Höyry- tai painepesuria ei saa käyttää.

Akut 
Lataa akut jokaisen käyttökerran jälkeen.
Akkujen käyttöikää voi pidentää, jos akkujen annetaan latautua vähintään neljän tunnin ajan vihreän valon 
syttymisen jälkeen.

TwinTec-

koneen huolto



18T 01460 68600

Varaosat

Kytkentäkaavio

Osanro VARAOSAT JA LISÄVARUSTEET Osanro VARAOSAT JA LISÄVARUSTEET

606260 AKKUYKSIKKÖ (LAATIKOSSA) 903531 SERILOR-VAIHTOLAPASARJA

606266 AKKU- JA LATURIYKSIKKÖ (ISO-BRITANNIA) 903532 TÄYDELLINEN SERILOR-LASTAKOKOONPANO

606267 AKKU- JA LATURIYKSIKKÖ (EUROOPPA) 303985 TÄYTTÖAUKON KORKKIKOKOONPANO

606268 AKKU- JA LATURIYKSIKKÖ (SVEITSI) 903544 TÄYTTÖAUKON KORKKI

606269 AKKU- JA LATURIYKSIKKÖ (USA) 237232 EROTTIMEN SUODATIN

606270 AKKU- JA LATURIYKSIKKÖ
(ETELÄ-AFRIKKA) 237260 HIEKKAKORI

606271 AKKU- JA LATURIYKSIKKÖ (AUS) 231054 IMULETKU

606272 LATURIYKSIKKÖ (ISO-BRITANNIA) 213055 ALIPAINELETKU

606273 LATURIYKSIKKÖ (EUROOPPA) 208471 VAKIOKIRISTYSPIDIKE

606274 LATURIYKSIKKÖ (SVEITSI) 303997 TYHJENNYSLETKUKOKOONPANO

606275 LATURIYKSIKKÖ (USA) 208448 SÄILIÖN TYHJENNYSAUKON KORKKI

606276 LATURIYKSIKKÖ (ETELÄ-AFRIKKA) 208526 40 AMPEERIN VAIHTOSULAKE

606277 LATURIYKSIKKÖ (AUS) 208455 M5-NUPPI (MUSTA)

208537 VAKIOKIRISTYSPIDIKE (ALIPAINELETKU)
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EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
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Tämä laite on tarkastettu huolellisesti jokaisessa valmistusvaiheessa mukaan lukien perusteellinen sähköturvallisuuden 
ja toiminnan tarkistus.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
www.numatic.co.uk © Numatic International Limited
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