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Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia.  
Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa osiin, yksityiskohtiin ja 
lisävarusteiden toimitukseen, jos niiden katsotaan parantavan tuotetta tai olevan 
tarpeellisia rakenteelliselta tai kaupalliselta kannalta. 
Tämän julkaisun tekstien ja kuvien kopiointi, myös osittainen, on kiellettyä voimassa 
olevien lakien mukaan. 

Yritys varaa oikeuden teknisiin muutoksiin ja/tai varusteisiin liittyviin muutoksiin. 
Kuvat ovat viitteellisiä eikä niitä tule pitää sitovina muotoilun tai varusteiden osalta. 
 
KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT 
 

 

Avonainen kirja merkillä i: 
Tarkoittaa, että käyttäjän on katsottava käyttöohjeita 

 

Avonainen kirja: 
Tarkoittaa, että käyttäjän on luettava käyttökäsikirja ennen 
laitteen käyttöä 

 

 
 

Varoitusmerkki 
Lue huolellisesti kappaleet, joiden edessä on tämä merkki ja 
noudata tarkasti annettuja ohjeita sekä käyttäjän turvallisuuden 
että laiteturvallisuuden vuoksi 

 

Varoitusmerkki 
Osoittaa kaasujen sisäänhengitysvaaraa ja myrkyllisten nesteiden 
vuotovaaraa 

 

Varoitusmerkki 
Osoittaa tulipalon vaaraa. 
Älä tule lähelle liekkien kanssa 

 

Varoitusmerkki 
Osoittaa, että pakkauksessa olevaa laitetta tulee liikuttaa 
sopivilla voimassaolevien säädösten mukaisilla nostolaitteilla 

 

Hävitysmerkki 
Lue huolellisesti kohdat, joiden edellä on tämä merkki, laitteen 
hävittämiseksi 

 

 

 

 

 



 
PIKAHAKU (SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA OLEVA ASIAKIRJA): 
 
Sähköisessä muodossa olevassa asiakirjassa voidaan tehdä pikahakuja käyttämällä kirjanmerkkejä ja linkitettyjä sivuja: 
 
Kirjanmerkit: 
Käynnistä käyttöliittymän selaimesta “Kirjanmerkit”-lehti napsauttamalla sen omaa kuvaketta (01); kuvake saattaa vaihdella 
Acrobat-näyttöohjelman versiosta riippuen. 

 
Haluttu kappale saadaan näkyviin napsauttamalla yksinkertaisesti selaimessa (02) näkyvää otsikkoa, jolloin haluttu kohta 
avautuu. 

 
 
Linkitetty sivu: 
Asiakirjan hakemistosta haluttu kappale saadaan näkyviin napsauttamalla yksinkertaisesti kappaleen otsikkoa, jolloin haluttu 
kohta avautuu. 

 
 
Huomio: 
Asiakirjan hakemistoon palataan nopeasti napsauttamalla yksinkertaisesti sivun yläosassa näkyvää valmistajan logoa, 
jolloin haluttu kohta avautuu. 
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LAITTEEN VASTAANOTTO  
Vastaanottohetkellä on tärkeää tarkistaa, että vastaanottaja on saanut 
kaikki mukana olevissa asiakirjoissa mainitut osat. Lisäksi tulee 
tarkastaa, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Jos laite on 
vaurioitunut, näytä tavarantoimittajalle vahingon suuruus ja ota samalla 
yhteyttä asiakaspalveluumme. Ainoastaan toimimalla tällä tavoin 
nopeasti, on mahdollista saada puuttuvat osat tai korvauksen vaurioista. 

JOHDANTO  
Mikä tahansa kone kykenee toimimaan hyvin ja tehokkaasti ainoastaan, 
jos sitä käytetään oikein ja se pidetään hyvässä kunnossa. Tämän 
vuoksi pyydämme lukemaan huolellisesti tämän käsikirjan ja lukemaan 
sitä uudelleen aina, kun laitteen käytössä ilmenee ongelmia. 
Tarvittaessa huoltopalvelumme, joka on järjestetty yhteistyössä 
jälleenmyyjiemme kanssa, antaa neuvoja tai suorittaa korjauksia. 

TUNNISTUSTIEDOT  
Teknisen huoltopalvelun puoleen käännyttäessä sekä varaosia 
tilattaessa on aina ilmoitettava koneen malli, versio sekä sarjanumero, 
joka löytyy tunnuslaatasta. 

TEKNINEN KUVAUS  
FSR B on päältäajettava, moottoroitu ja akkukäyttöinen lakaisukone, 
joka on tarkoitettu laatta-, sementti- tai asfallilattioiden puhdistukseen 
sisätiloissa. 
FSR Hybrid on päältäajettava, moottoroitu ja akku- tai 
polttomoottorikäyttöinen lakaisukone, joka on tarkoitettu laatta-, 
sementti- tai asfallilattioiden puhdistukseen sekä sisä- että ulkotiloissa. 
Konetta saa käyttää ainoastaan kuivilla pinnoilla; tarpeen vaatiessa sitä 
voidaan käyttää myös märillä pinnoilla, mutta tällöin imu on suljettava. 
Koneissa on itsesäätyvä keskiharja, irtiharjatun lian keräämistä varten, 
yksi sivuharja reunojen ja nurkkien puhdistamista varten, suodattimella 
varustettu imujärjestelmä pölyämisen estämiseksi sekä irtiharjatun lian 
keräyssäiliö, joka avataan manuaalisesti mekaanisella vivustolla. 

KÄYTTÖTARKOITUS – AIOTTU KÄYTTÖ 
FSR on tarkoitettu laatta-, sementti- tai asfalttilattioiden puhdistukseen 
sisätiloissa. Kone on tarkoitettu ainoastaan teolliseen, kaupalliseen ja 
julkiseen käyttöön.  
FSR Hybrid on tarkoitettu laatta-, sementti- tai asfalttilattioiden 
puhdistukseen sekä sisä- että ulkotiloissa. Kone on tarkoitettu 
ainoastaan teolliseen, kaupalliseen ja julkiseen käyttöön.  
FSR B sopii käytettäväksi ainoastaan suljetuissa tai vähintäänkin 
katetuissa tiloissa. 
FSR B- ja FSR Hybrid -koneet eivät sovellu käytettäviksi sateessa tai 
siten, että ne altistuvat vesisuihkuille. 
FSR B- ja FSR Hybrid -koneiden käyttäminen räjähdysvaarallisissa 
tiloissa sekä vaarallisten pölyjen ja syttyvien nesteiden keräämiseen on 
kielletty. Laite ei sovi henkilöiden tai esineiden kuljettamiseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUNNUSLAATTA 

Tunnuslaatta on sijoitettu ohjauspylvään takaosaan ja se sisältää 
koneen yleistiedot sekä erityisesti sen sarjanumeron. Sarjanumero on 
erityisen tärkeä tieto, joka on aina ilmoitettava jokaisen huoltopyynnön 
sekä varaosahankinnan yhteydessä. 
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TEKNINEN KUVAUS U/M FSR B FSR HYBRID 

Työskentelyleveys ilman sivuharjaa mm 580 580 

Työskentelyleveys oikeanpuoleisen sivuharjan kanssa mm 790 790 

Työskentelyleveys oikean- ja vasemmanpuoleisen sivuharjan kanssa mm 1000 1000 

Työskentelykapasiteetti, korkeintaan (kahden sivuharjan kanssa malli 2SL) m2/h 5100 4600 

Keskiharja mm 260 260 

Sivuharja mm 400 400 
Keskiharjan kierrokset 
 

kierr./min. 550 550 

Sivuharjan kierrokset kierr./min. 65 65 

Endoterminen moottori HP / rpm - 4.8 / 3600 

Keskiharjan moottori V / W 24/380 24/380 

Sivuharjan moottori V / W 24/90 24/90 

Vetomoottori V / W 24/300 24/300 

Imun moottori V / W 24/400 24/400 

Täryttimen moottori V / W 24/80 24/80 

Kokonaisteho W 1250 1250 

Etupyörä ((lukumäärä / (halkaisija x leveys)) Nro / ( mm x 
) 

1 / (175x60) 1 / (175x60) 

Takapyörät ((lukumäärä / (halkaisija x leveys)) Nro / ( mm x 
) 

1 / (225x69) 1 / (230x88) 

Etenemisnopeus työskentelyn aikana km/h 4,8 4,8 

Ylitettävä kallistus % 10 10 

Suodattava pinta (valinnainen kangassuodatin) m2 2,2 2,2 

Suodattava pinta (paperisuodatin) m2 3,2 3,2 

Roskien keräyssäiliön tilavuus dm3 20 20 

Kääntöhalkaisija mm 1430 1430 

Laitteen pituus mm 1455 1455 

Laitteen korkeus mm 1030 1030 

Laitteen korkeus vilkkuvalon kanssa mm 1080 1080 

Koneen leveys mm 845 845 

Akkutila (p x l x k) mm 340x174x310 - 

Akkutila (p x l x k) mm - 270x360x240 

Nimellisjännite akut V 12 12 

Akun paino kg 36,5 20 

Laitteen paino tyhjänä (ilman akkuja) kg 175 - 

Laitteen paino tyhjänä (endoterm. moottorimalli ilman polttoainetta) kg - 252 

Laitteen paino kuljetettaessa (laite + akut + harjat) kg 248 - 

Laitteen paino kuljetettaessa (laite + harjat + endot. moottorimalli 
ilman polttoainetta) 

kg - 255 

Laitteen paino käyttökunnossa (laite + akut + harjat + käyttäjä) kg 323 - 

Laitteen paino käyttökunnossa (laite + harjat + endot. moott. 
polttoaine + käyttäjä) 

kg - 325 

Akustisen paineen taso (ISO 11201) L pA dB (A) 60,5 81,2 

Epävarmuus K pA dB (A) 1,4 1,4 

Tärinätaso kädessä (ISO 5349) m/s2 <2,5 <2,5 

Kehoon kohdistuva tärinätaso (ISO 2631) m/s2 <0,5 <0,5 
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LAITTEESSA KÄYTETYT MERKIT 

  

 

Yleiskatkaisimen symboli (malli B). 
Käytetään ohjauspylväässä osoittamaan onko laitteen avaimella toimiva yleiskatkaisin asennossa päällä (I) tai sammutettu (0). 

  

 
Yleiskatkaisimen symboli (malli Hybrid). 
Käytetään ohjauspylväässä osoittamaan avaimella toimivaa yleiskatkaisinta, jolla valitaan koneen virransyöttötyyppi. 

  

 

Generaattorin toimintahäiriön symboli (malli Hybrid). 
Käytetään ohjauspylväässä osoittamaan väriltään punaista merkkivaloa, joka ilmoittaa sähkölaitteistossa ilmenevästä 
generaattorin toimintahäiriöstä. 

  

 

Akustisen merkinantolaitteen symboli. 
Käytetään osoittamaan akustisen merkinantolaitteen painiketta. 

  

 

Peruutuksen valitsimen symboli. 
Käytetään osoittamaan painiketta, joka mahdollistaa peruutuksen päälle kytkemisen. 

  

 

Täryttimen symboli. 
Käytetään kojetaulussa osoittamaan painiketta, josta käynnistetään suodatinyksikössä oleva tärytin. 

  

 

Imun moottorin symboli. 
Käytetään kojetaulussa osoittamaan painiketta, josta imun moottori kytketään pois päältä. 

  

 
Keskiharjan liikkeen symboli (lepoasento). 
Käytetään ohjauspylvään takaosassa osoittamaan keskiharjan liikevipua. 

  

 
Keskiharjan liikkeen symboli (työasento). 
Käytetään ohjauspylvään takaosassa osoittamaan keskiharjan liikevipua. 
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LAITTEESSA KÄYTETYT MERKIT 

  

 
Sivuharjan/harjojen liikkeen symboli (lepoasento). 
Käytetään ohjauspylvään takaosassa osoittamaan sivuharjan/harjojen liikevipua. 

  

 
Sivuharjan/harjojen liikkeen symboli (työasento). 
Käytetään ohjauspylvään takaosassa osoittamaan sivuharjan/harjojen liikevipua. 

  

 

Endotermisen moottorin vetokäynnistyksen symboli. 
Käytetään osoittamaan endotermisen moottorin vetokäynnistyksessä käytettävän kahvan asentoa. 

  

 

Vaarasymboli, joka varoittaa kontaktista jännitteellisten osien kanssa (malli Hybrid). 
Käytetään sähkölaitteiston ohjauskorttia peittävässä suojuksessa. 

  

 

Osoittaa käsien murskaantumisvaaraa. 

  

 

Osoittaa vaaraa saada palovammoja kuumasta pinnasta. 

  

 

Osoittaa suurinta ylitettävää kallistusta. 

  

 

Avonainen kirja: 
Tarkoittaa, että käyttäjän on luettava käyttöohjekirja ennen laitteen käyttöä. 
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YLEISET TURVASÄÄNNÖT 

 
Alla annettuja sääntöjä tulee noudattaa tarkasti käyttäjään ja laitteeseen kohdistuvien vahinkojen välttämiseksi. 
 
VAROITUS: 
 Lue huolellisesti laitteessa olevat kilvet, älä missään tapauksessa peitä niitä ja vaihda ne välittömästi uusiin, jos ne vioittuvat. 
 Konetta saa käyttää ainoastaan valtuutettu henkilökunta, joka on saanut asianmukaisen opastuksen käyttöä varten. 
 Laite on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan kuivana. 
 Älä käytä laitetta pinnoilla, joiden kallistus ylittää laitteen kilvessä annetun.  
 Laite ei sovi sellaisten lattioiden puhdistukseen, joissa osat ovat irti toisistaan tai joissa on korkeuseroja. Älä käytä laitetta kaltevilla pinnoilla. 
 Vaaratilanteessa käytä välittömästi hätäpainiketta tai akkuliittimessä sijaitsevaa käsivipua. 
 Tehtäessä huoltotoimenpiteitä on laite sammutettava ja akun liitin kytkettävä irti. 
 Lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteella. 
 Laitetta käytettäessä on kiinnitettävä huomiota muihin henkilöihin ja erityisesti lapsiin. 
 Käytä ainoastaan harjoja, jotka toimitetaan laitteen mukana tai käsikirjan kappaleessa “HARJOJEN VALINTA JA KÄYTTÖ” yksilöityjä harjoja. 

Muiden harjojen käyttö saattaa vaarantaa turvallisuuden. 
HUOMIO: 
 Kone ei sovellu lasten tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joilla on fyysisiä, henkisiä ja aistimia koskevia rajoitteita; sitä eivät myöskään saa käyttää 

kokemattomat ja asiaa tuntemattomat henkilöt. 
 Laitetta ei saa käyttää tai säilyttää ulkona kosteissa olosuhteissa tai altistaa suoraan sateelle. 
 Laitteen varastointitilan lämpötilan on oltava välillä -25 C - +55 C, älä varastoi ulkona kosteissa tiloissa. 
 Käyttöolosuhteet: ympäristölämpötilan tulee olla välillä 0 C – 40 C ja suhteellisen kosteuden välillä 30 % - 95 %. 
 Pistorasian, johon akkulaturin syöttöjohto kytketään, on oltava maadoitettu. 
 Sovita käyttönopeus lattian pito-ominaisuuksien mukaan. 
 Älä käytä laitetta kuljetusvälineenä. 
 Laite ei aiheuta vahingollisia tärinöitä. 
 Älä käytä laitetta tiloissa, joissa on räjähdysvaara. 
 Älä käytä laitetta vaarallisten pölyjen keräämiseen. 
 Laite ei sovi kokolattiamattojen puhdistukseen. 
 Älä laita nojaamaan laitetta vasten nesteitä sisältäviä säiliöitä. 
 Vältä harjojen pyörimistä laitteen ollessa paikoillaan, koska tämä saattaa vaurioittaa lattiaa. 
 Tulipalon sattuessa käytä jauhesammutinta. Älä käytä vettä. 
 Varo törmäämästä hyllyihin tai rakennustelineisiin, joista saattaa pudota esineitä. Käyttäjällä on aina oltava asianmukaiset suojavarusteet 

(käsineet, kengät, kypärä, suojalasit, jne.). 
 Jos havaitset koneen toiminnassa häiriöitä, varmista että ne eivät johdu määräaikaishuollon puutteesta. Muussa tapauksessa pyydä korjausta 

huoltokeskuksesta. 
 Osia vaihdettaessa pyydä ALKUPERÄISIÄ vaihto-osia valtuutetusta huoltoliikkeestä ja/tai jälleenmyyjältä. 
 Palauta kaikki sähkökytkennät kaikkien huoltotoimien jälkeen. 
 Ennen laitteen käyttöä varmista, että kaikki luukut ja suojat on asetettu käyttö- ja huoltokäsikirjassa annettujen ohjeiden mukaan. 
 Älä irrota sellaisia suojuksia, joiden irrottamiseen tarvitaan työkaluja. 
 Älä pese laitetta suoralla vesisuihkulla tai paineella tulevalla vedellä tai syövyttävillä aineilla. 
 Vie laite tarkistettavaksi joka vuosi valtuutettuun huoltokeskukseen. 
 Hävitä kulutusmateriaalit vallitsevien säädösten mukaan. 
 Kun vuosien käytön jälkeen laitteesi on hävitettävä, hävitä oikealla tavalla laitteessa olevat materiaalit erityisesti öljyt, akut ja elektroniset osat. 

Huomioi, että laite on rakennettu kierrätettävistä materiaaleista. 
 Akut on irrotettava ennen laitteen hävittämistä. Akut on hävitettävä turvallisella tavalla voimassa olevia lakeja noudattaen. 
 Pidä lapset ja eläimet etäällä käynnissä olevasta moottorista, koska tämä kuumenee ja saattaa aiheuttaa palovammoja ja haavoja sekä suoraan että 

sen siirtämiseen käytettävän laitteen kautta.. 
 Opettele sammuttamaan moottori nopeasti ja käyttämään kaikkia ohjaimia. Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden käyttää moottoria. 
 Moottorin ollessa käynnissä, älä mene lähelle syttyviä esineitä kuten bensiini, tulitikut jne. 
 Täytä moottoriin polttoainetta hyvin tuuletetulla alueella moottorin ollessa paikoillaan. Bensiini on herkästi syttyvää ja saattaa myös räjähtää. 
 Älä täytä säiliötä täyteen polttoainetta. Tarkista, että korkki on hyvin kiinni. 
 Jos kaadat polttoainetta puhdista moottori hyvin sen jälkeen ja anna höyryjen haihtua ennen moottorin käynnistämistä. 
 Älä tupakoi tai vie avotulta paikkaan, jossa polttoainetäydennys tapahtuu tai jossa säilytetään bensiiniä. 
 Pakokaasut sisältävät hiilimonoksidia, joka en erittäin myrkyllinen, hajuton ja väritön kaasu. Vältä sen sisäänhengittämistä. Älä käytä moottoria 

suljetussa autotallissa tai tilassa, jossa ei ole ikkunoita.
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1. PAKKAUKSESSAAN OLEVAN LAITTEEN LIIKUTTELU 

Laite on pakattu pakkaukseen, jossa on astin haarukkatrukilla liikuttelua varten. Pakkauksia EI SAA 
asettaa päällekkäin. 
Laitteen kokonaispaino pakkauksen kanssa 210 kg (malleille FSR B) 
Laitteen kokonaispaino pakkauksen kanssa 290 kg (malleille FSR HYBRID) 
Pakkauksen mitat ovat seuraavat: 
   

FSR 

A:    1270 mm 

B:    1020 mm 

C:    1760 mm 
 

A

C B

 

  

2. KONEEN OTTAMINEN ULOS PAKKAUKSESTA 

1. Poista ulommainen pakkaus. 
2. Vapauta sähköinen jarru, käännä laitteen takaosan oikealla puolella olevaa vipua (1) myötäpäivään. 
3. Laite on kiinnitetty tasoon kiiloilla, jotka lukitsevat pyörät. Poista kiilat. 

 
  

4. Kallistetun tason avulla laske laite tasolta, työntäen laitetta etuosasta. 
 

 

HUOMIO: Kuljetuksen aikana sähköinen jarru ei saa olla päällä. Laitteessa on 
kuitenkin turvajärjestelmä niin, että ylitettäessä kriittisen nopeuden kynnys 
hakkuripiirilevyn sisäinen jarrutusjärjestelmä aktivoituu ja päästää merkinantoäänen.  

 

 

  

5. Säilytä taso mahdollista myöhempää kuljetustarvetta varten 
 

 

HUOMIO: Jos tuote toimitetaan pakattuna pahvilaatikoihin, siirrä pakattua tuotetta 
sopivilla nostovälineillä, jotka ovat voimassaolevien lakien mukaiset. 

 

HUOMIO: Tämän toimenpiteen aikana, varmista ettei harjan lähettyvillä ole henkilöitä 
tai esineitä. 

  
  

3. LAITTEEN KULJETUS 

1. Varmista, että keskiharja on nostettu ylös maasta; mikäli näin ei ole, nosta se tähän tarkoitetusta 
vivusta, joka sijaitsee ohjauspylvään takaosassa. 

2. Varmista, että sivuharja/t on nostettu ylös maasta; mikäli näin ei ole, nosta se/ne tähän tarkoitetusta 
vivusta, joka sijaitsee ohjauspylvään takaosassa. 

3. Aseta yllämainittu tasolle kallistetun tason avulla. 
4. Tarkista, että yleiskatkaisin on asennossa 0”; mikäli näin ei ole, käännä avainta neljäsosa kierrosta 

vasemmalle. 
5. Ota avain pois yleiskatkaisimesta. 
6. Kiinnitä laite tasoon kiilojen avulla. 
7. Kytke päälle sähköinen jarru. 
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HUOMIO: Hybrid-version kuljettamisessa on noudatettava ehdottoman tarkasti 
endotermisen moottorin käyttöohjeessa annettuja ohjeita (opas toimitettu 
koneen mukana). 

 

 

  
4. OHJAUSKAHVAN OSAT 

Ohjauskahvan osat ovat seuraavat: 
 
1. Akkutason ilmaisin - tuntilaskin. 
2. Suodattimen täryttimen ohjauspainike. 
3. Äänimerkin antolaitteen painike. 
4. Peruutusta koskeva painike. 
5. Imun moottorin STOP-painike. 

 

  

5. OHJAUSPYLVÄÄN OSAT (MALLIT B) 

ohjauspylvään osat ovat seuraavat: 
 
1. Keskiharjan nostovipu. 
2. Sivuharjan (malli 1SL) tai sivuharjojen (malli 2SL) nostovipu. 
3. Avaimella toimiva yleiskatkaisin. 
4. Hätäpainike. 

 

 
  

6. OHJAUSPYLVÄÄN OSAT (MALLIT HYBRID) 

ohjauspylvään osat ovat seuraavat: 
 
1. Keskiharjan nostovipu. 
2. Sivuharjan (malli 1SL) tai sivuharjojen (malli 2SL) nostovipu. 
3. Avaimella toimiva yleiskatkaisin. 
4. Hätäpainike. 
5. Punainen merkkivalo, joka ilmoittaa generaattorin toimintahäiriöstä sähkölaitteistossa. 

 

  

7. TASON OSAT 

Tason osat ovat seuraavat: 
 
1. Kulkupoljin, kiihdytyspoljin. 

 

 
  

2. Etuläpän nostopoljin. 
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8. ETUOSAN OSAT 

Laitteen etuosaan kuuluvat seuraavat osat: 
 
1. Tavaratila. 
2. Etuvalot. 

 

  

9. SIVUOSAT 

Laitteen sivuun kuuluvat seuraavat osat: 
 
1. Vasen sivuluukku keskiharjan asentamista/säätöä varten. 
2. Istuinryhmän nostokahva. 

 

 

  

3. Oikea sivuluukku keskiharjan huoltoa varten. 
4. Istuinryhmän nostokahva. 

 

  

10. KONEEN TAKAOSAN KOMPONENTIT 

Laitteen takaosan osat ovat seuraavat: 
 
1. Keräyssäiliön kiinnityskoukku. 
2. Keräyssäiliön kahva. 
3. Vilkkuvalo (valinnainen). 

 

 

  

11. AKKUTYYPPI (MALLIT B) 

Vetoa varten laitteessa käytetään hermeettisiä akkuja, jotka voivat olla tyypiltään rekombinaatioakkuja tai 
geeliakkuja. MUITA AKKUJA EI OLE MAHDOLLISTA KÄYTTÄÄ. 
Käytettävien akkujen on täytettävä seuraavissa säädöksissä annetut vaatimukset:  
CEI EN 60254-1:2005-12 (CEI 21-5) + CEI EN 60254-2:2008-06 (CEI 21-7) 
Akkutilaan mahtuu kaksi 12 V:n akkua. 
Hyvän työsuorituksen takaamiseksi suosittelemme käyttämään akkuja, joiden ominaisuudet ovat 105 Ah C5. 
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12. AKKUTYYPPI (MALLIT HYBRID) 

Laitteessa on käytettävä hermeettisiä akkuja, joiden tyyppi on “kaksoiskäyttö”, käynnistys ja syväpurkaus 
OPTIMA BT DC 4,2 12 V 55 AH. MUITA AKKUJA EI OLE MAHDOLLISTA KÄYTTÄÄ. 
Käytettävien akkujen on täytettävä seuraavissa säädöksissä annetut vaatimukset:  
CEI EN 60254-1:2005-12 (CEI 21-5) + CEI EN 60254-2:2008-06 (CEI 21-7) 
Akkutilaan mahtuu kaksi akkua, joiden ominaisuudet ovat 12 V ja 55 Ah 

 

  

13. AKKUJEN HUOLTO JA NIIDEN HÄVITTÄMINEN  

Koskien akun huoltoa noudata akun valmistajan antamia ohjeita. 
Kun akun lataus on loppu, on tehtävään koulutetun henkilökunnan huolehdittava sen irrottamisesta, 
nostamalla sen kahvoista sopiville nostolaitteilla akkutilasta. KÄYTETYT AKUT ON TOIMITETTAVA 
VALTUUTETULLE TAHOLLE, KOSKA NE OVAT ONGELMAJÄTETTÄ. 

 

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien 
vakavien onnettomuuksien estämiseksi. 

 

HUOMIO: Suosittelemme nostamaan ja liikuttamaan akkuja ainoastaan akkujen 
painon ja mittojen suhteen sopivien nosto- ja kuljetusvälineiden avulla 

 

 

  

14. AKKUJEN ASETTAMINEN LAITTEESEEN (MALLIT B) 

Akut on asetettava niille tarkoitettuun tilaan, joka sijaitsee istuinryhmän alla. Niiden liikuttelussa on 
käytettävä painon ja kiinnitysjärjestelmän suhteen sopivia nostolaitteita. Lisäksi niiden on täytettävä 
säädöksessä CEI 21-5 asetetut vaatimukset. Akkutilan koko: 340 x 174 x H310 mm. 
 

 

HUOMIO: Akkujen päivittäistä latausta varten on noudatettava tarkasti valmistajan tai 
jälleenmyyjän antamia neuvoja. Kaikki asennus- ja huoltotoimenpiteet saa suorittaa 
ainoastaan koulutettu henkilökunta. 

 

 

  

 

 

HUOMIO: Ennen akkujen liikuttelua on huolehdittava, että noudatetaan 
työskentelymaassa voimassa olevia onnettomuuksien ehkäisyä koskevia sääntöjä tai 
noudatetaan standardeja DIN EN 50272-3 ja DIN EN 50110-1. 
HUOMIO: Vahingossa tapahtuvien oikosukujen välttämiseksi tulee käyttää eristettyjä 
työkaluja akkujen liittämisessä ja estää metalliesineiden joutumista kosketuksiin 
akkujen kanssa. Ota pois sormukset, kellot ja asusteet, joissa metallisia osia ja jotka 
saattavat joutua kosketuksiin akkuliittimien kanssa. 

 

 
  

Aseta akut akkutilaan seuraavalla tavalla: 
1. Varmista, että sähköjarru on kytkettynä. Mikäli näin ei ole, kytke se päälle laitteen takaosassa 

vasemmalla olevasta vivusta (1) (työsuunta). 
2. Tarkista, että yleiskatkaisin (2) on asennossa “0”, muussa tapauksessa käännä avainta neljäsosa 

kierrosta vasemmalle; irrota avain ohjaustaulusta. 
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3. Tartu käyttäjän istuinryhmän sivuun sijoitettuun kahvaan. 
4. Nosta käyttäjän istuinryhmää kunnes turvapysäytin (3) kiinnittyy. 

 

 

HUOMIO: Ennen akun asentamista, puhdista akkutila kostealla rievulla. 
Tarkista mukana toimitettujen kaapelien liittimien toiminta. 

HUOMIO: Tarkista, että halutun akun tekniset ominaisuudet sopivat aiottuun työhön. 
Tarkista akun lataustaso ja akun kontaktien tila. 

 

 
  

 

 

HUOMIO: Suosittelemme nostamaan ja liikuttamaan akkuja ainoastaan akkujen painon 
ja mittojen suhteen sopivien nosto- ja kuljetusvälineiden avulla. 

HUOMIO: Nostokoukut eivät saa vahingoittaa lohkoja, liittimiä tai kaapeleita. 

 
5. Aseta akut paikoilleen niille tarkoitettuun tilaan asettamalla navat “+” ja “-” vastakkain. 

 

 
  

 

 

HUOMIO: Ennen akkujen laittamista laitteeseen, muista laittaa vähän rasvaa 
liitäntänapoihin ulkopuoliselta korroosiolta suojaamiseksi. 

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään ainoastaan hermeettisiä akkuja, akkuhappojen 
vuodon välttämiseksi! 

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien vakavien 
onnettomuuksien estämiseksi. 

 

 

  

15. AKKUJEN ASETTAMINEN LAITTEESEEN (MALLIT HYBRID) 

Akut on asetettava niille tarkoitettuun tilaan, joka sijaitsee istuinryhmän alla. Niiden liikuttelussa 
on käytettävä painon ja kiinnitysjärjestelmän suhteen sopivia nostolaitteita. Lisäksi niiden on täytettävä 
säädöksessä CEI 21-5 asetetut vaatimukset. Akkutilan koko: 270 x 360 x H240 mm. 
 

 

HUOMIO: Akkujen päivittäistä latausta varten on noudatettava tarkasti valmistajan tai 
jälleenmyyjän antamia neuvoja. Kaikki asennus- ja huoltotoimenpiteet saa suorittaa 
ainoastaan koulutettu henkilökunta. 

 

 

  

 

HUOMIO: Ennen akkujen liikuttelua on huolehdittava, että noudatetaan 
työskentelymaassa voimassa olevia onnettomuuksien ehkäisyä koskevia sääntöjä tai 
noudatetaan standardeja DIN EN 50272-3 ja DIN EN 50110-1. 
HUOMIO: Vahingossa tapahtuvien oikosukujen välttämiseksi tulee käyttää eristettyjä 
työkaluja akkujen liittämisessä ja estää metalliesineiden joutumista kosketuksiin 
akkujen kanssa. Ota pois sormukset, kellot ja asusteet, joissa metallisia osia ja jotka 
saattavat joutua kosketuksiin akkuliittimien kanssa. 

 

 
  

Aseta akut akkutilaan seuraavalla tavalla: 
1. Varmista, että sähköjarru on kytkettynä. Mikäli näin ei ole, kytke se päälle laitteen takaosassa 

vasemmalla olevasta vivusta (1) (työsuunta). 
2. Tarkista, että yleiskatkaisin (2) on asennossa “0”, muussa tapauksessa käännä avainta neljäsosa 

kierrosta vasemmalle; irrota avain ohjaustaulusta. 
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3. Tartu käyttäjän istuinryhmän sivuun sijoitettuun kahvaan. 
4. Nosta käyttäjän istuinryhmää kunnes turvapysäytin (3) kiinnittyy. 
5. Tarkista, että moottorin katkaisin on asennossa “0”, muussa tapauksessa käännä käsivipua 

neljäsosa kierrosta vasemmalle; irrota avain ohjaustaulusta. 

 
  

6. Irrota sopivia välineitä käyttäen ruuvit (4), jotka kiinnittävät vasemman sivuritilän (5) ulkokuoreen. 
7. Irrota vasen sivuritilä (5) ulkokuoresta. 

 

 

HUOMIO: Ennen akun asentamista, puhdista akkutila kostealla rievulla. 
Tarkista mukana toimitettujen kaapelien liittimien toiminta. 

HUOMIO: Tarkista, että halutun akun tekniset ominaisuudet sopivat aiottuun työhön. 
Tarkista akun lataustaso ja akun kontaktien tila. 

 

 

  

8. Irrota sopivia välineitä käyttäen ruuvit (6), jotka kiinnittävät ohjauskortin tukilevyä (7). 
9. Irrota ohjauskortin yksikkö. 

 
  

 

HUOMIO: Suosittelemme nostamaan ja liikuttamaan akkuja ainoastaan akkujen painon 
ja mittojen suhteen sopivien nosto- ja kuljetusvälineiden avulla. 

HUOMIO: Nostokoukut eivät saa vahingoittaa lohkoja, liittimiä tai kaapeleita. 

 
10. Aseta  akut paikoilleen niille tarkoitettuun tilaan asettamalla navat “+” ja “-” vastakkain. 
11. Kiinnitä akut keskenään mukana toimitetulla hihnalla (8). 

 

 
  

16. AKKUJEN JA AKKULIITTIMEN KYTKENTÄ (MALLIT B) 

Akkujen kytkentä suoritetaan seuraavalla tavalla: 
 
1. Kytke akut sarjaan, käyttämällä mukana tulevaa kaapelia (1), napoihin “+” ja “-”. 
2. Kytke akkujen kytkentäkaapeli liitäntänapoihin “+” ja “-” niin, että liittimiin saadaan 24 V:n jännite 
3. Kytke sähkölaitteiston liitin (3) akkuliittimeen (2). 

 
  

 

HUOMIO: Suosittelemme, että huoltokeskuksen kouluttama henkilökunta suorittaa 
sähkökytkennän. 
HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien vakavien 
onnettomuuksien estämiseksi. 

 

 

  

2 

1 

3 
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17. AKKUJEN JA AKKULIITTIMEN KYTKENTÄ (MALLIT HYBRID) 

Akkujen kytkentä suoritetaan seuraavalla tavalla: 
 
1. Irrota sopivia välineitä käyttäen ruuvit (1), jotka kiinnittävät ohjauskortin tukilevyä (2). 
2. Irrota ohjauskortin yksikkö. 

 
  

3. Kytke akut sarjaan, käyttämällä mukana tulevaa kaapelia (3), napoihin “+” ja “-”. 
4. Kytke akkujen kytkentäkaapeli (4) liitäntänapoihin “+” ja “-” niin, että liittimiin saadaan 24 V:n jännite. 
5. Kytke sähkölaitteiston liitin akkuliittimeen.  

 
  

18. AKKULATURIEN KYTKENTÄ (MALLIT B ILMAN AKKULATURIA) 

Akkujen vioittumisen estämiseksi on vältettävä niiden tyhjentymistä kokonaan. Siksi lataus on aloitettava 
muutaman minuutin kuluessa akkujen latauksen merkkivalon syttymisen jälkeen. 

 

HUOMIO: Älä ikinä jätä akkuja täysin tyhjiksi vaikka laitetta ei käytettäisikään. 
Varmista, että akkulaturi sopii asennetuille akuille sekä kapasiteetin että tyypin suhteen. 

 

 
  

Akkulaturin kytkemiseksi:  
 
1. Vie laite huoltamiseen tai akkujen lataukseen tarkoitettuun paikkaan. 
2. Varmista, että sähköjarru on kytkettynä. Mikäli näin ei ole, kytke se päälle laitteen takaosassa 

vasemmalla olevasta vivusta (1) (työsuunta). 
3. Tarkista, että yleiskatkaisin (2) on asennossa “0”, muussa tapauksessa käännä avainta neljäsosa 

kierrosta vasemmalle; irrota avain ohjaustaulusta. 

 
  

4. Tartu käyttäjän istuinryhmän sivuun sijoitettuun kahvaan. 
5. Nosta käyttäjän istuinryhmää kunnes turvapysäytin (3) kiinnittyy. 

 

 

HUOMIO: Pysäköi laite tilaan, jossa se on suojassa sääolosuhteilta, jossa on riittävä 
ilmanvaihto ja jonka lattia on tasainen ja vaakasuorassa. Laitteen lähettyvillä ei saa olla 
esineitä, jotka voivat vaurioitua joutuessaan kosketuksiin laitteen kanssa, eivätkä ne 
saa myöskään vaurioittaa laitetta. 

  
  

6. Irrota sähkölaitteiston liitin (4) akkuliittimestä (5). 
 

 

HUOMIO: Tämän toimenpiteen saa suorittaa ainoastaan pätevä henkilökunta. 
Liittimen virheellinen kytkentä saattaa aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön. 

 

 

3 

4 
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7. Kytke akkulaturin kaapeliliitin (6) akkuliittimeen (5).  
 

 

HUOMIO: Pidä istuinryhmä auki koko akkujen latauksen ajan, jotta syntyvät kaasut 
pääsevät poistumaan. 
HUOMIO: Akkujen lataustilan tulee olla varustettu tuuletuksella niin etteivät akuista 
tulevat kaasut keräänny ilmaan. 

 

 
  

Akkulaturin kytkentäliitin toimitetaan pussissa, joka sisältää tämän ohjekirjan. Kytkentäliitin on 
asennettava akkulaturin kaapeleihin ohjeiden mukaan. 
 

8. Liitä juuri kytketty kaapeli ulkoiseen akkulaturiin. 
 

 

HUOMIO: Suosittelemme lukemaan huolellisesti käytettävän akkulaturin käyttö- 
ja huolto-ohjeet. 

 

 

  

 

HUOMIO: Kaasujen sisäänhengitysvaara ja myrkyllisten nesteiden vuotovaara. 

 

HUOMIO: Tulipalon vaara: älä tule lähelle liekkien kanssa. 

 

 

  

9. Kun lataussykli on viety päätökseen, irrota akkulaturin kaapeliliitin ulkoisesta akkulaturista. 
10. Irrota akkulaturin kaapeliliitin (6) akkuliittimestä (5). 

 

  

11. Kytke akkuliitin (5) sähkölaitteiston liittimeen (4). 
12. Tartu käyttäjän istuinryhmän sivuun sijoitettuun kahvaan ja laske käyttäjän istuinryhmää kunnes 

se tulee työasentoon. 

 

  

19. AKKULATURIEN KYTKENTÄ (MALLIT B AKKULATURILLA) 

Akkujen vioittumisen estämiseksi on vältettävä niiden tyhjentymistä kokonaan. Siksi lataus on aloitettava 
muutaman minuutin kuluessa akkujen latauksen merkkivalon syttymisen jälkeen. 

 

HUOMIO: Älä ikinä jätä akkuja täysin tyhjiksi vaikka laitetta ei käytettäisikään. 
Varmista, että akkulaturi sopii asennetuille akuille sekä kapasiteetin että 
tyypin suhteen. 
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Akkulaturin kytkemiseksi:  
 
1. Vie laite huoltamiseen tai akkujen lataukseen tarkoitettuun paikkaan. 
2. Varmista, että sähköjarru on kytkettynä. Mikäli näin ei ole, kytke se päälle laitteen takaosassa 

vasemmalla olevasta vivusta (1) (työsuunta). 
3. Tarkista, että yleiskatkaisin (2) on asennossa “0”, muussa tapauksessa käännä avainta neljäsosa 

kierrosta vasemmalle; irrota avain ohjaustaulusta. 

 
  

4. Tartu käyttäjän istuinryhmän sivuun sijoitettuun kahvaan. 
5. Nosta käyttäjän istuinryhmää kunnes turvapysäytin (3) kiinnittyy. 

 

 

HUOMIO: Pysäköi laite tilaan, jossa se on suojassa sääolosuhteilta, jossa on riittävä 
ilmanvaihto ja jonka lattia on tasainen ja vaakasuorassa. Laitteen lähettyvillä ei saa olla 
esineitä, jotka voivat vaurioitua joutuessaan kosketuksiin laitteen kanssa, eivätkä ne 
saa myöskään vaurioittaa laitetta. 

 

 
  

6. Irrota akkulaturin suojus (4). 
7. Liitä akkulaturin syöttöjohdon liitin akkulaturissa olevaan pistorasiaan. Ennen kuin kytket 

syöttöjohdon liittimen akkulaturissa olevaan pistorasiaan tarkasta, että siinä ei näy merkkejä 
kondenssivedestä tai muuntyyppisistä nesteistä. 

8. Liitä akkulaturin syöttökaapelin pistoke pistorasiaan. 
 

 

HUOMIO: Lue huolellisesti akkulaturin huolto- ja käyttöopas, joka on toimitettu tämän 
ohjekirjan kanssa samassa pussissa. 

 
  

 

 

HUOMIO: Pidä istuinryhmä auki koko akkujen latauksen ajan, jotta syntyvät kaasut 
pääsevät poistumaan. 
HUOMIO: Akkujen lataustilan tulee olla varustettu tuuletuksella niin etteivät akuista 
tulevat kaasut keräänny ilmaan. 

 

 

  

9. Irrota akkulaturin kaapeli pistorasiasta lataussyklin päättymisen jälkeen. 
10. Irrota akkulaturin syöttöjohdon liitin akkulaturissa olevasta pistorasiasta. 

 

  

11. Laita akkulaturin suojus (4) paikalleen. 
12. Tartu käyttäjän istuinryhmän sivuun sijoitettuun kahvaan ja laske käyttäjän istuinryhmää kunnes 

se tulee työasentoon. 
 

 

HUOMIO: Jos laitteen sähkölaitteistoon annetaan huomaamatta virtaa 
(kääntämällä yleiskatkaisin asentoon “I”) komentonäytöllä näkyy kirjoitus 
“AKKULATURI” ja yksikään ohjauspyörässä olevista komennoista ei toimi. 

HUOMIO: Odota aina vihreän ledin syttymistä akkulaturissa, ennen kuin käytät 
laitetta uudelleen. 

  

  

4 

4 
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20. AKKULATURIEN KYTKENTÄ (MALLIT HYBRID) 

Akkujen pysyvien vaurioiden ehkäisemiseksi on ne ehdottomasti ladattava täyteen asennettuihin 
akkuihin sopivalla akkulaturilla laitteen pitkään kestäneen käyttötauon jälkeen tai sen jälkeen kun akuille 
on suoritettu kymmenkunta kokonaista tyhjennyssykliä. 
 

 

HUOMIO: Älä ikinä jätä akkuja täysin tyhjiksi vaikka laitetta ei käytettäisikään. 
Varmista, että akkulaturi sopii asennetuille akuille sekä kapasiteetin että 
tyypin suhteen.  

  

Akkulaturin kytkemiseksi:  
 
1. Vie laite lähelle akkulaturia. 
2. Varmista, että sähköjarru on kytkettynä. Mikäli näin ei ole, kytke se päälle laitteen takaosassa 

vasemmalla olevasta vivusta (1) (työsuunta). 
3. Tarkista, että yleiskatkaisin (2) on asennossa “0”, muussa tapauksessa käännä avainta neljäsosa 

kierrosta vasemmalle; irrota avain ohjaustaulusta. 

 
  

4. Tartu käyttäjän istuinryhmän sivuun sijoitettuun kahvaan. 
5. Nosta käyttäjän istuinryhmää kunnes turvapysäytin (3) kiinnittyy.  

 

 

HUOMIO: Pysäköi laite tilaan, jossa se on suojassa sääolosuhteilta, jossa on riittävä 
ilmanvaihto ja jonka lattia on tasainen ja vaakasuorassa. Laitteen lähettyvillä ei saa olla 
esineitä, jotka voivat vaurioitua joutuessaan kosketuksiin laitteen kanssa, eivätkä ne 
saa myöskään vaurioittaa laitetta. 

 

 
  

6. Tarkista, että moottorin katkaisin on asennossa “0”, muussa tapauksessa käännä käsivipua 
neljäsosa kierrosta vasemmalle; irrota avain ohjaustaulusta. 

7. Irrota sähkölaitteiston liitin (4) akkuliittimestä (5).  
 

 

HUOMIO: Tämän toimenpiteen saa suorittaa ainoastaan pätevä henkilökunta. 
Liittimen virheellinen kytkentä saattaa aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön. 

 

 
  

8. Kytke akkulaturin kaapeliliitin (6) akkuliittimeen (5). 
 

 

HUOMIO: Pidä istuinryhmä auki koko akkujen latauksen ajan, jotta syntyvät kaasut 
pääsevät poistumaan. 
HUOMIO: Akkujen lataustilan tulee olla varustettu tuuletuksella niin etteivät akuista 
tulevat kaasut keräänny ilmaan. 

 

 
  

Akkulaturin kytkentäliitin toimitetaan pussissa, joka sisältää tämän ohjekirjan. Kytkentäliitin on 
asennettava akkulaturin kaapeleihin ohjeiden mukaan. 
 

9. Liitä juuri kytketty kaapeli ulkoiseen akkulaturiin. 
 

 

HUOMIO: Suosittelemme lukemaan huolellisesti käytettävän akkulaturin käyttö- 
ja huolto-ohjeet. 
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HUOMIO: Kaasujen sisäänhengitysvaara ja myrkyllisten nesteiden vuotovaara. 

 

HUOMIO: Tulipalon vaara: älä tule lähelle liekkien kanssa 

 

 

  

10. Kun lataussykli on viety päätökseen, irrota akkulaturin kaapeliliitin ulkoisesta akkulaturista. 
11. Irrota akkulaturin kaapeliliitin (6) akkuliittimestä (5). 

   

12. Kytke akkuliitin (5) sähkölaitteiston liittimeen (4). 
13. Tartu käyttäjän istuinryhmän sivuun sijoitettuun kahvaan ja laske käyttäjän istuinryhmää kunnes 

se tulee työasentoon. 

  

21. AKKUJEN LATAUSTILANTEEN MERKKILAITE (MALLIT B) 

Laitteen kojetaulussa on näyttö (1), joka osoittaa akkujen lataustasoa. Jos alemmassa rivissä on 
kymmenen valaistua palkkia, akut ovat täynnä. Jos sen sijaan prosenttimäärä, joka osoittaa akkujen 
latausta on 00 % ja vilkkuu, akut ovat tyhjät. 

 

HUOMIO: Muutaman sekunnin kuluttua siitä, kun akkujen lataus saavuttaa arvon 20 %, 
keskiharjan moottori, sivuharjan/harjojen moottori, imun moottori sammuvat 
automaattisesti. Jäljellä olevalla latauksella on kuitenkin mahdollista viedä laite akkujen 
latauspaikalle. 

 

 
  

22. TUNTILASKIN 

Laitteen mittaritaulussa on näyttö (1), joka osoittaa laitteen kokonaiskäyttöaikaa. Ylärivi osoittaa 
toimintatunnit ja -minuutit. Merkin “:” vilkkuminen osoittaa, että tuntilaskin laskee laitteen toiminta-aikaa. 
 

 

  

23. ETENEMINEN TYÖSKENTELYVAUHDILLA 

Tämä laite on varustettu sähköisellä ohjauksella varustetulla vetolaitteella. Laitteen siirtämiseksi sen 
jälkeen kun avain on käännetty asentoon “I”, on työnnettävä kulkupoljinta (1) säätämällä nopeutta 
painamalla ko. poljinta enemmän tai vähemmän. Laite alkaa liikkua. 

 

HUOMIO! Laite ei ala liikkua (ei eteen- eikä taaksepäin), jos sähköinen jarru ei ole 
päällä. Tässä tapauksessa ohjausnäyttöön ilmestyy teksti “SÄHKÖINEN JARRU?” 

 

 
  

Laitteen siirtämiseksi pakittamalla riittää, että painetaan mittaritaulussa olevaa painiketta (2) ja heti sen 
jälkeen työnnetään poljinta (1), nopeuden säätö tapahtuu painamalla enemmän tai vähemmän poljinta. 

 

HUOMIO! Peruutusnopeus on alhaisempi kuin etenemisnopeus työturvallisuutta 
koskevien lakien mukaisesti. 
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24. VILKKUVALO (VALINNAINEN) 

Laitteeseen on mahdollista asentaa vilkkuvalo, joka syttyy automaattisesti kun yleiskatkaisimen avainta 
käännetään. 

 

  

25. POLTTOAINESÄILIÖN TÄYTTÖ (MALLIT HYBRID) 

Laite toimitetaan endotermisen moottorin polttoainesäiliö tyhjänä. Sen täyttämiseksi toimi seuraavalla 
tavalla: 
 
1. Varmista, että sähköjarru on kytkettynä. Mikäli näin ei ole, kytke se päälle laitteen takaosassa 

vasemmalla olevasta vivusta (1) (työsuunta). 
2. Tarkista, että yleiskatkaisin (2) on asennossa “0”, muussa tapauksessa käännä avainta neljäsosa 

kierrosta vasemmalle; irrota avain ohjaustaulusta. 
 

  

3. Tartu käyttäjän istuinryhmän sivuun sijoitettuun kahvaan. 
4. Nosta käyttäjän istuinryhmää kunnes turvapysäytin (3) kiinnittyy. 

 

 
  

5. Endotermisen moottorin polttoainesäiliön turvallista täyttämistä varten on noudatettava tarkasti 
endotermisen moottorin käyttöoppaassa annettuja ohjeita (toimitetaan laitteen mukana). 

 
 

 

HUOMIO: Laite on varustettu polttoainetason näytöllä, tarkista taso aina 
ennen käyttöä. 

HUOMIO: Bensiini on herkästi syttyvää ja saattaa myös räjähtää. 

  

 

HUOMIO: Täytä moottoriin polttoainetta hyvin tuuletetulla alueella moottorin ollessa 
paikoillaan. Älä tupakoi tai mene moottorin lähelle avotulen tai kipinöivien laitteiden 
kanssa täyttövaiheessa tai alueelle, jossa säilytetään bensiiniä. 

HUOMIO: Varo täyttämisen aikana, että polttoainetta ei kaadu säiliön ohi. 
Kaatunut polttoaine tai höyryt voivat syttyä palamaan. Jos polttoainetta kaatuu, 
ennen moottorin käynnistämistä puhdista kaikki likaantuneet osat. 

 

  

26. ETUVALOT 

Laite on varustettu etuvaloilla, jotka syttyvät automaattisesti kun yleiskatkaisimen avain kierretään 
asentoon “I” tai “II”. 
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27. TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN (MALLIT B) 

Ennen työskentelyn aloittamista, on tehtävä seuraava: 
 
1. Varmista, että keräyssäiliö on tyhjä. Mikäli näin ei ole, tyhjennä se täysin (lue kappale 

“KERÄYSSÄILIÖN TYHJENNYS”). 

 

  

2. Varmista, että keskiharjan kunto soveltuu työhön. Mikäli näin ei ole, huolehdi sen huoltamisesta 
(lue kappaleet “KESKIHARJAN PUHDISTUS” tai “KESKIHARJAN VAIHTAMINEN”). 

 

  

3. Varmista, että sivuharjan kunto (malli 1SL tai mallin 2SL harjat) soveltuu työhön. Mikäli näin ei ole, 
huolehdi niiden huoltamisesta (lue kappaleet “SIVUHARJAN PUHDISTUS” tai “SIVUHARJAN 
VAIHTAMINEN”). 

 
  

4. Varmista, että sähköjarru on kytkettynä. Mikäli näin ei ole, kytke se päälle laitteen takaosassa 
vasemmalla olevasta vivusta (1) (työsuunta). 

5. Tarkista, että yleiskatkaisin (2) on asennossa “0”, muussa tapauksessa käännä avainta neljäsosa 
kierrosta vasemmalle; irrota avain ohjaustaulusta. 

6. Tarkista, että hätäkatkaisin on lepoasennossa. 

 
  

7. Tartu käyttäjän istuinryhmän sivuun sijoitettuun kahvaan. 
8. Nosta käyttäjän istuinryhmää kunnes turvapysäytin (3) kiinnittyy.  

 

 
  

9. Kytke laitteen liitin (4) akkujen liittimeen (5). 
10. Tartu käyttäjän istuinryhmän sivuun sijoitettuun kahvaan ja laske käyttäjän istuinryhmää kunnes 

se tulee työasentoon. 

 

4 

5 
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28. TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN (MALLIT HYBRID) 

Ennen työskentelyn aloittamista, on tehtävä seuraava: 
 
1. Varmista, että keräyssäiliö on tyhjä. Mikäli näin ei ole, tyhjennä se täysin (lue kappale 

“KERÄYSSÄILIÖN TYHJENNYS”). 

 

  

2. Varmista, että keskiharjan kunto soveltuu työhön. Mikäli näin ei ole, huolehdi sen huoltamisesta 
(lue kappaleet “KESKIHARJAN PUHDISTUS” tai “KESKIHARJAN VAIHTAMINEN”). 

 

  

3. Varmista, että harjan kunto (malli 1SL tai mallin 2SL harjat) soveltuu työhön. Mikäli näin ei ole, 
huolehdi niiden huoltamisesta (lue kappaleet “SIVUHARJAN PUHDISTUS” tai “SIVUHARJAN 
VAIHTAMINEN”). 

 
  

4. Varmista, että sähköjarru on kytkettynä. Mikäli näin ei ole, kytke se päälle laitteen takaosassa 
vasemmalla olevasta vivusta (1) (työsuunta). 

5. Tarkista, että yleiskatkaisin (2) on asennossa “0”, muussa tapauksessa käännä avainta neljäsosa 
kierrosta vasemmalle; irrota avain ohjaustaulusta. 

6. Tarkista, että hätäkatkaisin on lepoasennossa. 

 
  

7. Tartu käyttäjän istuinryhmän sivuun sijoitettuun kahvaan. 
8. Nosta käyttäjän istuinryhmää kunnes turvapysäytin (3) kiinnittyy. 
9. Kytke laitteen liitin (4) akkujen liittimeen (5). 
10. Tartu käyttäjän istuinryhmän sivuun sijoitettuun kahvaan ja laske käyttäjän istuinryhmää kunnes 

se tulee työasentoon. 
 

 
  

11. Suorita kaikki määrätyt tarkastukset ennen endotermisen moottorin käyttämistä ja noudata tarkoin 
endotermisen moottorin käyttöoppaassa annettuja ohjeita (toimitettu laitteen mukana). 

12. Kun polttomoottorin tarkastukset on suoritettu, tartu käyttäjän istuinryhmän sivuun sijoitettuun 
kahvaan ja laske käyttäjän istuinryhmää kunnes se tulee työasentoon. 

 

 

4 

5 
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29. TYÖSKENTELYN ALOITTAMINEN (MALLIT B) 

Työskentely aloitetaan seuraavalla tavalla: 
 
1. Suorita kaikki kappaleessa “TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN (MALLIT B)” ilmoitetut 

tarkastukset. 
2. Istu ohjauspaikalle. 
3. Kierrä yleiskatkaisimen avainta (1) neljänneskierros myötäpäivään asentoon “I”. 

Mittaritaulussa oleva komentonäyttö syttyy palamaan välittömästi. 
 

  

4. Käynnistyshetkellä näytölle ilmestyy peräkkäin 3 näyttöruutua. Ensimmäinen näytöllä näkyvä 
näkymä ilmoittaa laitteen nimen. 

 

 

  

5. Toinen näyttöruutu osoittaa ylärivillä kokonaiskäyttöajan. Alarivistä käy ilmi ohjelmistoversio ja mikä 
akkuteknologia on asetettu laitteessa käytettäväksi; tässä tapauksessa käytetään geeliakkuja. 

 

  

6. Kolmas ja viimeinen näyttöruutu nk. “työ” näyttää akkujen lataustason ja kokonaistoiminta-ajan. 
Kun akuissa on täysi lataus, alarivissä on kymmenen valaistua palkkia kuvaten paristoa. 
Sitä mukaan kun akut tyhjenevät, palkit sammuvat ja kun akut ovat tyhjät ainoastaan pariston 
reunat vilkkuvat. Ylärivi sen sijaan osoittaa toimintatunnit ja -minuutit. Merkin “:” vilkkuminen 
osoittaa, että tuntilaskin laskee laitteen toiminta-aikaa. 

 
 

  

7. Laske keskiharjaa, kunnes se tulee kontaktiin maan kanssa, kiertäen vipua (2) myötäpäivään. 

 
  

8. Kun etenemispoljinta (3) painetaan, laite alkaa liikkua. 
 

Heti kun etenemispoljinta painetaan, keskiharjan moottori ja imun moottori alkavat käydä. Laite alkaa 
toimia täydellä teholla, kunnes akkujen lataus loppuu. 
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Jos laite ei liiku ja komentonäytölle tulee näkyviin teksti “SÄHKÖJARRU?” on laitettava päälle sähköjarru 
laitteen takaosassa vasemmalla olevasta vivusta (työsuunta). 

 
  

Oikeanpuoleista sivuharjaa (mallit 1SL) tai molempia sivuharjoja (mallit 2SL) lasketaan kääntämällä vipua 
(4) vastapäivään. 
 
 

 

HUOMIO: Käytä sivuharjaa tai -harjoja laitteen mallista riippuen rajoitetusti reuna-
alueilla, jos apuna ei ole imua. 

 
  

Suodattimen vahingoittumisen ehkäisemiseksi kytke imun moottori pois päältä ennen kuin aloitat märkien tai 
kosteiden pintojen puhdistamisen. Imun moottori sammutetaan painamalla ohjauskahvan painiketta (5). 
 
 

 

HUOMIO: Heti kun painetaan painiketta (5) komentonäytöllä näkyy teksti 
“IMULAITE OFF”. Imu käynnistetään uudelleen painamalla painiketta (5). 

 
  

Jos on korjattava suurikokoisia jätteitä, paina etuläpännostopoljinta (6), jolloin keskiharja pääsee sopivalle 
kohdalle jätteitä keräämään ne.  
 
 

 

HUOMIO: Älä pidä poljinta kauaa painettuna. 

 
  

Jotta imu toimisi tehokkaasti, puhdista suodatin noin 10 minuutin välein ja aina ennen jokaista jätelaatikon 
tyhjennystä. 
Tämän suorittamiseksi, toimi seuraavalla tavalla: 
 
1. Nosta keskiharjaa kääntämällä oikeanpuoleista vipua (2) vastapäivään. 
2. Nosta sivuharjaa, jos se on alhaalla, kääntämällä vasemmanpuoleista vipua (4) myötäpäivään. 
3. Käynnistä tärytin painamalla ohjauskahvan painiketta (7); imu keskeytyy automaattisesti. 

 
  

  

 
Seuraa laatikon täyttymistilannetta säännöllisin väliajoin ja tyhjennä se tarpeen vaatiessa. Muista, 
että kerätyn lian paino on suorassa suhteessa harjatun materiaalin ominaispainoon. Mikäli kyseessä 
on raskas materiaali kuten esimerkiksi hiekka, multa, sora, ei laatikkoa suositella täytettäväksi yli 70 % 
kapasiteetistaan, koska tällöin sen paino saattaa vaikeuttaa tyhjentämistä. 

 

HUOMIO: Heti kun keskiharja nostetaan maasta, imun moottori sammuu 
automaattisesti. 

HUOMIO: Heti kun täryttimen painiketta painetaan, imun moottori sammuu 
automaattisesti. 

 



 

  
27 

YÖSKENTELY 

  

30. TYÖSKENTELYN ALOITTAMINEN (MALLIT HYBRID) 

Akkukäyttöinen työskentely aloitetaan seuraavalla tavalla: 
 
1. Suorita kaikki kappaleessa “TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN (MALLIT HYBRID)” 

ilmoitetut tarkastukset. 
2. Istu ohjauspaikalle. 
3. Kierrä yleiskatkaisimen avain (1) asentoon “I”; tässä tapauksessa laitteen virransyöttötyyppinä 

on akku. Mittaritaulussa oleva komentonäyttö syttyy palamaan välittömästi. 
 

  

 
4. Käynnistyshetkellä näytölle ilmestyy peräkkäin 3 näyttöruutua. Ensimmäinen näytöllä näkyvä 

näkymä ilmoittaa laitteen nimen. 
 

 

HUOMIO: Akkukäyttöinen virransyöttötyyppi soveltuu erityisen hyvin suljettujen 
tilojen puhdistamiseen, joissa endotermisen moottorin pakokaasujen hengittäminen 
aiheuttaisi vahinkoa. 

 

  

5. Toinen näyttöruutu osoittaa ylärivillä kokonaiskäyttöajan. Alarivistä käy ilmi ohjelmistoversio ja mikä 
akkuteknologia on asetettu laitteessa käytettäväksi; tässä tapauksessa käytetään geeliakkuja. 

 

  

6. Kolmas ja viimeinen näyttöruutu nk. “työ” näyttää akkujen lataustason ja kokonaistoiminta-ajan. 
Kun akuissa on täysi lataus, alarivissä on kymmenen valaistua palkkia kuvaten paristoa. 
Sitä mukaan kun akut tyhjenevät, palkit sammuvat ja kun akut ovat tyhjät ainoastaan pariston reunat 
vilkkuvat. Ylärivi sen sijaan osoittaa toimintatunnit ja -minuutit. Merkin “:” vilkkuminen osoittaa, 
että tuntilaskin laskee laitteen toiminta-aikaa. 

 
 

  

7. Laske keskiharjaa, kunnes se tulee kontaktiin maan kanssa, kiertäen vipua (2) myötäpäivään. 

 

  

8. Kun etenemispoljinta (3) painetaan, laite alkaa liikkua. 
 

Heti kun etenemispoljinta painetaan, keskiharjan moottori ja imun moottori alkavat käydä. Laite alkaa 
toimia täydellä teholla, kunnes akkujen lataus loppuu. 
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Jos laite ei liiku ja komentonäytölle tulee näkyviin teksti “SÄHKÖJARRU?” on käytettävä laitteen 
takaosassa vasemmalla olevaa vipua (työsuunta) sen käynnistämiseksi. 

 
  

Oikeanpuoleista sivuharjaa (mallit 1SL) tai molempia sivuharjoja (mallit 2SL) lasketaan kääntämällä vipua 
(4) vastapäivään. 
 
 

 

HUOMIO: Käytä sivuharjaa tai -harjoja laitteen mallista riippuen rajoitetusti reuna-
alueilla, jos apuna ei ole imua. 

 
  

Suodattimen vahingoittumisen ehkäisemiseksi kytke imun moottori pois päältä ennen kuin aloitat märkien tai 
kosteiden pintojen puhdistamisen. Imun moottori sammutetaan painamalla ohjauskahvan painiketta (5). 
 
 

 

HUOMIO: Heti kun painetaan painiketta (5) komentonäytöllä näkyy teksti 
“IMULAITE OFF”. Imu käynnistetään uudelleen painamalla painiketta (5). 

 
  

Jos on korjattava suurikokoisia jätteitä, paina etuläpännostopoljinta (6), jolloin keskiharja pääsee sopivalle 
kohdalle jätteitä keräämään ne.  
 
 

 

HUOMIO: Älä pidä poljinta kauaa painettuna. 

 
  

Jotta imu toimisi tehokkaasti, puhdista suodatin noin 10 minuutin välein ja aina ennen jokaista jätelaatikon 
tyhjennystä. 
Tämän suorittamiseksi, toimi seuraavalla tavalla: 
 
1. Nosta keskiharjaa kääntämällä oikeanpuoleista vipua (2) vastapäivään. 
2. Nosta sivuharjaa, jos se on alhaalla, kääntämällä vasemmanpuoleista vipua (4) myötäpäivään. 
3. Käynnistä tärytin painamalla ohjauskahvan painiketta (7); imu keskeytyy automaattisesti. 

 
  

  

 
Seuraa laatikon täyttymistilannetta säännöllisin väliajoin ja tyhjennä se tarpeen vaatiessa. Muista, 
että kerätyn lian paino on suorassa suhteessa harjatun materiaalin ominaispainoon. Mikäli kyseessä 
on raskas materiaali kuten esimerkiksi hiekka, multa, sora, ei laatikkoa suositella täytettäväksi yli 70 % 
kapasiteetistaan, koska tällöin sen paino saattaa vaikeuttaa tyhjentämistä. 

 

HUOMIO: Heti kun keskiharja nostetaan maasta, imun moottori sammuu 
automaattisesti. 

HUOMIO: Heti kun täryttimen painiketta painetaan, imun moottori sammuu 
automaattisesti. 
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HUOMIO: Käytä konetta siihen asti kunnes akut tyhjentyvät kokonaan. 

HUOMIO: Älä jätä akkuja koskaan täysin tyhjiksi vaikka laitetta ei käytettäisikään. 

HUOMIO: Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, on suoritettava akkujen kokonainen 
lataussykli. Käytä asennettuihin akkuihin kapasiteettinsa ja tyyppinsä puolesta sopivaa 
akkulaturia. 

HUOMIO: Jokaista kymmentä akkujen kokonaista tyhjennyssykliä kohden on 
suoritettava kokonainen lataussykli. Käytä asennettuihin akkuihin kapasiteettinsa 
ja tyyppinsä puolesta sopivaa akkulaturia. 

 

 

  

Hybrid-tyyppinen työskentely aloitetaan seuraavalla tavalla: 
 
1. Suorita kaikki kappaleessa “TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN (MALLIT HYBRID)” 

ilmoitetut tarkastukset. 
2. Istu ohjauspaikalle. 
3. Kierrä yleiskatkaisimen avain (1) asentoon “II”; tässä tapauksessa laitteen virransyöttötyyppinä 

on endoterminen moottori. 

 
  

4. Käynnistyshetkellä näytölle ilmestyy peräkkäin 3 näyttöruutua. Ensimmäinen näytöllä näkyvä 
näkymä ilmoittaa laitteen nimen. 

 

 

  

5. Toinen näyttöruutu osoittaa ylärivillä kokonaiskäyttöajan. Alarivi ilmoittaa, mikä akkuteknologia 
on asetettu laitteessa käytettäväksi ja mikä ohjelmistoversio on kyseessä. 

 

  

6. Kolmannessa näyttöruudussa näkyy teksti “MOOTTORIN KÄYNNISTYS”, endotermisen moottorin 
käynnistystä varten. 

 

 

. HUOMIO: Noudata ehdottoman tarkasti polttomoottorin käyttöoppaassa annettuja 
ohjeita (toimitettu laitteen mukana). 

. HUOMIO: Endotermistä moottoria käyttävä virransyöttötyyppi soveltuu erityisesti 
avointen tai hyvin tuuletettujen tilojen puhdistamiseen, joissa endotermisen moottorin 
pakokaasujen hengittäminen ei pääse aiheuttamaan vahinkoa. 

. HUOMIO: Heti kun moottori on tasoittunut asianmukaiseen kierroslukuun, 
vie endotermisen moottorin kiihdytysvipu maksimiasentoon.  

  

7. Neljäs ja viimeinen näyttöruutu (“työ”) ilmoittaa kokonaistoiminta-ajan. Ylärivi osoittaa toimintatunnit 
ja -minuutit, symbolin “:” vilkunta osoittaa, että tuntilaskin laskee laitteen toiminta-aikaa. 
Alarivi koostuu kymmenestä valopalkista,  
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8. Laske keskiharjaa, kunnes se tulee kontaktiin maan kanssa, kiertäen vipua (2) myötäpäivään. 

 
  

9. Kun etenemispoljinta (3) painetaan, laite alkaa liikkua. 
 

Heti kun etenemispoljinta painetaan, keskiharjan moottori ja imun moottori alkavat käydä. Laite alkaa 
toimia täydellä teholla, kunnes akkujen lataus loppuu. 

 
  

Jos laite ei liiku ja komentonäytölle tulee näkyviin teksti “SÄHKÖJARRU?” on laitettava päälle sähköjarru 
laitteen takaosassa vasemmalla olevasta vivusta (työsuunta). 

 
  

Oikeanpuoleista sivuharjaa (mallit 1SL) tai molempia sivuharjoja (mallit 2SL) lasketaan kääntämällä vipua 
(4) vastapäivään. 
 
 

 

HUOMIO: Käytä sivuharjaa tai -harjoja laitteen mallista riippuen rajoitetusti reuna-
alueilla, jos apuna ei ole imua. 

 
  

Suodattimen vahingoittumisen ehkäisemiseksi kytke imun moottori pois päältä ennen kuin aloitat märkien 
tai kosteiden pintojen puhdistamisen; varo ettet käytä suodattimen tärytintä imun moottorin ollessa 
sammutettuna. Imun moottori sammutetaan painamalla ohjauskahvan painiketta (5). 
 
 

 

HUOMIO: Heti kun painetaan painiketta (5) komentonäytöllä näkyy teksti “ASP OFF”. 
Imu käynnistetään uudelleen painamalla painiketta (5). 

 
  

Jos on korjattava suurikokoisia jätteitä, paina etuläpännostopoljinta (6), jolloin keskiharja pääsee sopivalle 
kohdalle jätteitä keräämään ne.  
 
 

 

HUOMIO: Älä pidä poljinta kauaa painettuna. 
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Jotta imu toimisi tehokkaasti, puhdista suodatin noin 10 minuutin välein ja aina ennen jokaista jätelaatikon 
tyhjennystä. 
Tämän suorittamiseksi, toimi seuraavalla tavalla: 
 
1. Nosta keskiharjaa kääntämällä vasemmanpuoleista vipua (2) myötäpäivään. 
2. Nosta sivuharjaa, jos alhaalla, kääntämällä oikeanpuoleista vipua (4) vastapäivään. 

 
  

3. Käynnistä tärytin painamalla ohjauskahvan painiketta (7); imu keskeytyy automaattisesti. 
 
Seuraa laatikon täyttymistilannetta säännöllisin väliajoin ja tyhjennä se tarpeen vaatiessa. Muista, 
että kerätyn lian paino on suorassa suhteessa harjatun materiaalin ominaispainoon. Mikäli kyseessä 
on raskas materiaali kuten esimerkiksi hiekka, multa, sora, ei laatikkoa suositella täytettäväksi yli 70 % 
kapasiteetistaan, koska tällöin sen paino saattaa vaikeuttaa tyhjentämistä. 

 

  

Endotermisellä moottorilla käyvää Hybrid-laitetta on käytettävä ulkotiloissa tai erityisen hyvin tuuletetuissa tiloissa. 
Endotermistä moottoria käyttävä toimintatapa takaa laitteen kanssa toimitettujen akkujen latauksen, pidentäen 
täten kestoa, mutta siinä ei ole mitään laitetta, joka ilmoittaa akkujen täydestä latauksesta. 
 

 

HUOMIO: Vaihtamisen akkutilasta hydrid-tilaan on tapahduttava laitteen seistessä. 

 

  

31. HÄTÄPAINIKE 

Jos työskentelyn aikana ilmenee ongelmia, paina istuimen alla (malli B) tai ohjauspylväässä (Hybrid-malli) 
olevaa hätäpainiketta (1). Tämä käsky keskeyttää akuista laitteen sähkölaitteistoon menevän sähköpiirin. 
Näin laite lukittuu ja sähköjarru aktivoituu. 
Ongelman selvittämisen jälkeen työskentelyä voidaan jatkaa seuraavalla tavalla: 
 

1. Kierrä yleiskatkaisimen avain (2) asentoon “0”. 

 
  

2. Vie painike (1) standardiasentoon 
3. Kierrä yleiskatkaisimen avain (2) asentoon “I” tai “II” riippuen siitä kumpaa virransyöttötyyppiä 

halutaan käyttää. 
 
 

 

HUOMIO: Kuvat viittaavat Hybrid-malliin. 

 
  

32. GENERAATTORIN TOIMINTAHÄIRIÖN MERKKIVALO (MALLIT HYBRID) 

Siinä tapauksessa, että endotermisellä moottorilla (Hybrid-mallit) tehtävän työn aikana generaattorissa 
ilmenee ongelmia, ohjauspylvääseen syttyy punainen merkkivalo (1). Vie laite huoltotoimenpiteiden 
suorittamiseen tarkoitettuun paikkaan ja ota yhteyttä erikoistuneeseen huoltokeskukseen. 
 

 

HUOMIO: Jos punainen merkkivalo (1) syttyy, laita kone välittömästi lepotilaan ja ota 
yhteyttä tekniseen huoltokeskukseen. 
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33. KERÄYSLAATIKON TYHJENNYS 

Laitteessa EI ole välinettä, joka ilmoittaa keräyssäiliön olevan täynnä. Siksi säiliö on muistettava tyhjentää 
säännöllisesti työskentelyn aikana. Keräyssäiliö tyhjennetään seuraavalla tavalla: 
 
1. Pysäytä laite keräyssäiliön tyhjennykseen tarkoitetun paikan läheisyyteen.  
2. Nosta keskiharjaa kääntämällä vipua (1) vastapäivään. 
3. Nosta sivuharjaa, jos se on alhaalla, kääntämällä vipua (2) myötäpäivään. 
  
  

4. Käynnistä tärytin painamalla ohjauskahvan painiketta (3) impulsseittain; imu keskeytyy 
automaattisesti. 

 
 

 

HUOMIO! Huomio, pidä painiketta (3) painettuna korkeintaan 10 sekunnin ajan, 
toista toimenpide 2 tai 3 kertaa. 

 
  

5. Kierrä yleiskatkaisimen avain (4) asentoon “0”. 
 

 
  

6. Kierrä pysäyttimiä (5) siten, että keräyssäiliö vapautuu; kierrä vasenta pysäytintä vastapäivään 
ja oikeaa pysäytintä myötäpäivään. 

 
 

 

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien vakavien 
onnettomuuksien estämiseksi. 

 
  

7. Tartu keräyssäiliön kahvaan (6) ja liu'uta keräyssäiliö laitteesta. 
8. Vie keräyssäiliö tyhjennykseen tarkoitetun paikan läheisyyteen ja tyhjennä se. 

 
  

9. Tartu keräyssäiliön kahvaan (6) ja aseta keräyssäiliö laitteeseen. 
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10. Kierrä pysäyttimiä (5) siten, että keräyssäiliö kiinnittyy laitteen ulkokuoreen; kierrä vasenta pysäytintä 
myötäpäivään ja oikeaa pysäytintä vastapäivään. 
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Työskentelyn lopuksi ennen minkäänlaisten huoltotoimenpiteiden suorittamista, suorita seuraavat 
toimenpiteet: 
 
1. Pysäytä laite keräyssäiliön tyhjennykseen tarkoitetun paikan läheisyyteen.  
2. Nosta keskiharjaa kääntämällä vipua (1) vastapäivään. 
3. Nosta sivuharjaa, jos se on alhaalla, kääntämällä vipua (2) myötäpäivään. 

 
  

4. Käynnistä tärytin painamalla ohjauskahvan painiketta (3) impulsseittain; imu keskeytyy 
automaattisesti. 

 
 

 

HUOMIO! Huomio, pidä painiketta (3) painettuna korkeintaan 10 sekunnin ajan, 
toista toimenpide 2 tai 3 kertaa. 

 
  

5. Kierrä yleiskatkaisimen avain (4) asentoon “0”. 

 
  

6. Kierrä pysäyttimiä (5) siten, että keräyssäiliö vapautuu; kierrä vasenta pysäytintä vastapäivään 
ja oikeaa pysäytintä myötäpäivään. 

 
 

 

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien vakavien 
onnettomuuksien estämiseksi. 

 
  

7. Tartu keräyssäiliön kahvaan (6) ja liu'uta keräyssäiliö laitteesta. 
8. Vie keräyssäiliö tyhjennykseen tarkoitetun paikan läheisyyteen ja tyhjennä se. 

 
 

 

HUOMIO! Tarkista jätelaatikon ja rungon tiiviste säännöllisin väliajoin. Mikäli tiiviste 
on vahingoittunut tai kulunut, vaihda se välittömästi uuteen. 

 
  

9. Tartu keräyssäiliön kahvaan (6) ja aseta keräyssäiliö laitteeseen. 
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10. Kierrä pysäyttimiä (5) siten, että keräyssäiliö kiinnittyy laitteen ulkokuoreen; kierrä vasenta pysäytintä 
myötäpäivään ja oikeaa pysäytintä vastapäivään. 

 
  

11. Kierrä yleiskatkaisimen avain (4) asentoon “I” tai “II” riippuen siitä kumpaa virransyöttötyyppiä 
halutaan käyttää. 

12. Vie laite seisontapaikkaan. 
 

 

HUOMIO: Pysäköi laite suljettuun tilaan, jonka lattia on tasainen. Laitteen lähettyvillä 
ei saa olla esineitä, jotka voivat vaurioitua joutuessaan kosketuksiin laitteen kanssa 
eivätkä ne saa myöskään vaurioittaa laitetta. 

 

 
  

13. Kierrä yleiskatkaisimen avain (4) asentoon “0”. 
14. Ota avain pois kojetaulusta. 

 
  

15. Tartu käyttäjän istuinryhmän sivuun sijoitettuun kahvaan. 
16. Nosta käyttäjän istuinryhmää kunnes turvapysäytin (7) kiinnittyy. 

 
  

17. Irrota sähkölaitteiston liitin (8) akkuliittimestä (9). 
 

 

HUOMIO: Tämän toimenpiteen saa suorittaa ainoastaan pätevä henkilökunta. 
Liittimen virheellinen kytkentä saattaa aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön. 

 
Viereinen kuva esittää akkukäyttöistä laitetta. 

 

  

18. Ainoastaan Hybrid-malleissa, kierrä endotermisessä moottorissa oleva katkaisin (10) asentoon “OFF”. 

 

8 

9 

10 
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SUORITA KAIKKI HUOLTOTOIMENPITEET JÄRJESTYKSESSÄ 

34. KESKIHARJAN PUHDISTUS 

Keskiharjan puhdistamiseksi, suorita seuraavat toimenpiteet: 
 
1. Varmista, että sähköjarru on kytkettynä. Mikäli näin ei ole, kytke se päälle laitteen takaosassa 

vasemmalla olevasta vivusta (työsuunta). 
2. Tarkista, että yleiskatkaisin (1) on asennossa “0”, muussa tapauksessa käännä avainta neljäsosa 

kierrosta vasemmalle; irrota avain ohjaustaulusta. 

 
  

3. Varmista että keskiharja on nostettu maasta. Mikäli näin ei ole, kierrä vipua (2) vastapäivään. 
 
 

 

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien 
vakavien onnettomuuksien estämiseksi. 

 
  

4. Avaa vasen luukku (3) (kulkusuunnan mukaan). 
5. Irrota vastapäivään kiertäen nupit (4), jotka kiinnittävät harjan vasempaa suojusta. 

 
  

6. Irrota vastapäivään kiertäen nuppi (5), joka kiinnittää harjan nostovartta. 
7. Irrota nostovarsi (6) ja harjan vasen suojus (7). 

 
  

8. Irrota harja tunnelista. 
9. Puhdista harja juoksevalla vedellä ja poista harjan harjaksissa mahdollisesti olevat epäpuhtaudet. 

 
Tarkista harjojen kuluminen ja tarvittaessa vaihda uudet (harjasten ulkonema ei saa olla alle 10 mm). 
Katso harjan vaihtoa koskevat tiedot kappaleesta “KESKIHARJAN VAIHTAMINEN”. 

 

 
  

10. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä 
järjestyksessä. 

 
 

 

HUOMIO: Kun harja on asennettu oikein, on kärjen osoitettava kohti laitteen etuosaa. 
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35. SIVUHARJAN PUHDISTUS 

Sivuharjan puhdistamiseksi, suorita seuraavat toimenpiteet: 
 
1. Varmista, että sähköjarru on kytkettynä. Mikäli näin ei ole, kytke se päälle laitteen takaosassa 

vasemmalla olevasta vivusta (työsuunta). 
2. Tarkista, että yleiskatkaisin (1) on asennossa “0”, muussa tapauksessa käännä avainta neljäsosa 

kierrosta vasemmalle; irrota avain ohjaustaulusta. 

 
  

3. Varmista että sivuharja on nostettu maasta. Mikäli näin ei ole, kierrä vipua (2) myötäpäivään. 
 
 

 

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien 
vakavien onnettomuuksien estämiseksi. 

 
  

4. Kierrä oikeaa harjaa myötäpäivään ja vasenta harjaa vastapäivään ja irrota nuppi (3), 
joka kiinnittää sivuharjan vaihemoottoriin. 

5. Irrota sivuharjaa kiinnittävä aluslaatta (4). 

 
  

6. Irrota sivuharja. 
7. Puhdista harja juoksevalla vedellä ja poista harjan harjaksissa mahdollisesti olevat epäpuhtaudet. 

 
Tarkasta harjasten kulumistilanne ja jos ne ovat liian kuluneet, vaihda harjat. Katso harjan vaihtoa 
koskevat tiedot kappaleesta “SIVUHARJAN VAIHTAMINEN”. 

 
  

8. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä 
järjestyksessä. 
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36. PANEELISUODATTIMEN PUHDISTUS 

Jos imu on riittämätön, on tarpeen varmistaa, että imusuodatin ei ole tukossa. Tarpeen vaatiessa 
puhdista se vesisuihkulla seuraavalla tavalla toimien: 
 
1. Varmista, että sähköjarru on kytkettynä. Mikäli näin ei ole, kytke se päälle laitteen takaosassa 

vasemmalla olevasta vivusta (työsuunta). 
2. Tarkista, että yleiskatkaisin (1) on asennossa “0”, muussa tapauksessa käännä avainta neljäsosa 

kierrosta vasemmalle; irrota avain ohjaustaulusta. 
  
  

3. Tartu käyttäjän istuinryhmän sivuun sijoitettuun kahvaan. 
4. Nosta käyttäjän istuinryhmää kunnes turvapysäytin (2) kiinnittyy. 

 

 
 

 

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien 
vakavien onnettomuuksien estämiseksi. 

 
  

 
5. Irrota imumoottorin liitin (3). 

 
  

6. Irrota vastapäivään kiertämällä nupit (4), jotka kiinnittävät imuyksikön laitteen runkoon. 
7. Irrota imuyksikkö laitteen rungosta kahvoja (5) käyttäen. 

 
  

8. Irrota vastapäivään kiertämällä nupit (6), jotka kiinnittävät pysäyttimen laitteen runkoon. 
9. Irrota pysäytin ja tämän seurauksena paneelisuodatin laitteesta. 

 
  

10. Puhdista paneelisuodatin paineilmalla ja pysy yli 20 cm päässä. 
11. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä 

järjestyksessä. 
 
 

 

HUOMIO: Kiinnitä huomiota suodatussuuntaan; suodattimessa oleva ritilä 
on asetettava imumoottoria kohden. 

 

3 
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37. KANGASSUODATTIMEN PUHDISTUS (VALINNAINEN) 

Jos imu on riittämätön, on tarpeen varmistaa, että imusuodatin ei ole tukossa. Tarpeen vaatiessa 
puhdista se vesisuihkulla seuraavalla tavalla toimien: 
 
1. Varmista, että sähköjarru on kytkettynä. Mikäli näin ei ole, kytke se päälle laitteen takaosassa 

vasemmalla olevasta vivusta (työsuunta). 
2. Tarkista, että yleiskatkaisin (1) on asennossa “0”, muussa tapauksessa käännä avainta neljäsosa 

kierrosta vasemmalle; irrota avain ohjaustaulusta. 
  
  

3. Tartu käyttäjän istuinryhmän sivuun sijoitettuun kahvaan. 
4. Nosta käyttäjän istuinryhmää kunnes turvapysäytin (2) kiinnittyy.  

 

 
 

 

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien 
vakavien onnettomuuksien estämiseksi. 

 
  

 
5. Irrota imumoottorin liitin (3). 

 
  

6. Irrota vastapäivään kiertämällä nupit (4), jotka kiinnittävät imuyksikön laitteen runkoon. 
7. Irrota imuyksikkö laitteen rungosta kahvoja (5) käyttäen. 

 
  

8. Irrota vastapäivään kiertämällä nupit (6), jotka kiinnittävät kankaisen suodatinyksikön laitteen 
runkoon. 

9. Irrota pysäytin ja tämän seurauksena kankainen suodatinyksikkö laitteen rungosta; muista irrottaa 
täryttimen liitin (7). 

 
  

10. Puhdista kankainen suodatin paineilmalla ja pysy yli 20 cm:n päässä. 
11. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä 

järjestyksessä. 

 

3 
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38.KERÄYSSÄILIÖN PUHDISTUS 

Roskien keräyssäiliö on puhdistettava joka viikko seuraavalla tavalla: 
 
1. Varmista, että sähköjarru on kytkettynä. Mikäli näin ei ole, kytke se päälle laitteen takaosassa 

vasemmalla olevasta vivusta (työsuunta). 
2. Tarkista, että yleiskatkaisin (1) on asennossa “0”, muussa tapauksessa käännä avainta neljäsosa 

kierrosta vasemmalle; irrota avain ohjaustaulusta. 
 

 
  

3. Kierrä pysäyttimiä (2) siten, että keräyssäiliö vapautuu; kierrä vasenta pysäytintä vastapäivään 
ja oikeaa pysäytintä myötäpäivään. 

 
 

 

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien 
vakavien onnettomuuksien estämiseksi. 

 
  

4. Tartu keräyssäiliön kahvaan (3) ja liu'uta keräyssäiliö laitteesta. 
5. Puhdista keräyssäiliö vesisuihkulla ja poista mahdolliset epäpuhtaudet. 

 
  

6. Tartu keräyssäiliön kahvaan (3) ja aseta keräyssäiliö laitteeseen. 

 
  

7. Kierrä pysäyttimiä (2) siten, että keräyssäiliö kiinnittyy laitteen ulkokuoreen; kierrä vasenta 
pysäytintä myötäpäivään ja oikeaa pysäytintä vastapäivään. 
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39. SIVUHARJAN SÄÄTÄMINEN 

Jos sivuharja ei kerää likaa toivotulla tavalla kohti laitteen keskikohtaa, on tarpeen säätää korkeutta 
suhteessa maahan seuraavalla tavalla: 
 

1. Varmista, että sähköjarru on kytkettynä. Mikäli näin ei ole, kytke se päälle laitteen takaosassa 
vasemmalla olevasta vivusta (työsuunta). 

2. Tarkista, että yleiskatkaisin (1) on asennossa “0”, muussa tapauksessa käännä avainta neljäsosa 
kierrosta vasemmalle; irrota avain ohjaustaulusta. 

  
  

3. Varmista että sivuharja on asetettu maahan. Mikäli näin ei ole, kierrä vipua (2) vastapäivään. 
 

 

 

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien 
vakavien onnettomuuksien estämiseksi. 

 
  

4. Löysennä vastamutteri (3) sopivaa työkalua käyttäen. 
5. Sopivan työkalun avulla löysää säätöruuvia (4) niin, että harjan harjakset eivät osu maahan noin 

2 cm:n matkalta. 

 
  

6. Sopivaa työkalua käyttämällä kiinnitä vastamutteri (3). 

 
  

40. KESKIHARJAN LÄPPIEN SÄÄTÄMINEN 

Jos työn aikana havaitaan, että laitteen jäljiltä jää pöly- tai likavana, tarkoittaa se, että keskiharjan läpät 
tarvitsevat säätämistä. Tässä tapauksessa on toimittava seuraavalla tavalla: 
 
1. Varmista, että sähköjarru on kytkettynä. Mikäli näin ei ole, kytke se päälle laitteen takaosassa 

vasemmalla olevasta vivusta (työsuunta). 
2. Tarkista, että yleiskatkaisin (1) on asennossa “0”, muussa tapauksessa käännä avainta neljäsosa 

kierrosta vasemmalle; irrota avain ohjaustaulusta. 
  
  

3. Varmista että keskiharja on nostettu maasta. Mikäli näin ei ole, kierrä vipua (2) vastapäivään. 
 

 

 

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien 
vakavien onnettomuuksien estämiseksi. 
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4. Avaa vasen luukku (3) (kulkusuunnan mukaan). 
5. Varmista, että vasemman läpän (4) ja maan välissä on noin 2 mm; mikäli näin ei ole, 

löysennä muttereita (5) sopivalla välineellä ja suorita säätäminen.  
 
 

 

HUOMIO: Jotta laite toimisi oikein, on läpän etäisyyden maasta pysyttävä tasaisena 
koko pituudelta. 

 
  

6. Varmista, että takaläpän (6) ja maan välissä on noin 2 mm; mikäli näin ei ole, löysennä muttereita 
(7) sopivalla välineellä ja suorita säätäminen.  

 
 

 

HUOMIO: Jotta laite toimisi oikein, on läpän etäisyyden maasta pysyttävä tasaisena 
koko pituudelta. 

 
  

7. Avaa oikea luukku (8) (kulkusuunnan mukaan). 
8. Varmista, että oikean läpän (9) ja maan välissä on noin 2 mm; mikäli näin ei ole, 

löysennä muttereita (10) sopivalla välineellä ja suorita säätäminen.  
 

 

 

HUOMIO: Jotta laite toimisi oikein, on läpän etäisyyden maasta pysyttävä tasaisena 
koko pituudelta. 

 
  

41. KESKIHARJAN VAIHTAMINEN 

Jos keskiharja on kulunut, työn jälki ei ole hyvä. Sen vaihtamiseksi toimi seuraavalla tavalla: 
 
1. Varmista, että sähköjarru on kytkettynä. Mikäli näin ei ole, kytke se päälle laitteen takaosassa 

vasemmalla olevasta vivusta (työsuunta). 
2. Tarkista, että yleiskatkaisin (1) on asennossa “0”, muussa tapauksessa käännä avainta neljäsosa 

kierrosta vasemmalle; irrota avain ohjaustaulusta. 

 
  

3. Varmista että keskiharja on nostettu maasta. Mikäli näin ei ole, kierrä vipua (2) vastapäivään. 
 
 

 

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien 
vakavien onnettomuuksien estämiseksi. 

 
  

4. Avaa vasen luukku (3) (kulkusuunnan mukaan). 
5. Irrota vastapäivään kiertäen nupit (4), jotka kiinnittävät harjan vasempaa suojusta. 
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YLIMÄÄRÄINEN HUOLTO 

  

6. Irrota vastapäivään kiertäen nuppi (5), joka kiinnittää harjan nostovartta. 
7. Irrota nostovarsi (6) ja harjan vasen suojus (7). 

 
  

8. Irrota harja tunnelista ja vaihda sen tilalle uusi. 
9. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä 

järjestyksessä. 
 

 

 

HUOMIO: Kun harja on asennettu oikein, on kärjen osoitettava kohti laitteen etuosaa. 

 
  

42. SIVUHARJAN VAIHTAMINEN 

Jos sivuharja on kulunut, sivussa olevan lian kuljettaminen kohti laitteen keskiosaa ei onnistu enää. 
Tällöin harja on vaihdettava; vaihto suoritetaan seuraavien ohjeiden mukaisesti: 
 
1. Varmista, että sähköjarru on kytkettynä. Mikäli näin ei ole, kytke se päälle laitteen takaosassa 

vasemmalla olevasta vivusta (työsuunta). 
2. Tarkista, että yleiskatkaisin (1) on asennossa “0”, muussa tapauksessa käännä avainta neljäsosa 

kierrosta vasemmalle; irrota avain ohjaustaulusta. 
 

  

3. Varmista että sivuharja on nostettu maasta. Mikäli näin ei ole, kierrä vipua (2) myötäpäivään. 
 
 

 

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien 
vakavien onnettomuuksien estämiseksi. 

 
  

4. Kierrä oikeaa harjaa myötäpäivään ja vasenta harjaa vastapäivään ja irrota nuppi (3), 
joka kiinnittää sivuharjan vaihemoottoriin. 

5. Irrota sivuharjaa kiinnittävä aluslaatta (4). 

 
  

6. Irrota harja ja vaihda sen tilalle uusi. 
7. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä 

järjestyksessä. 
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ENDOTERMISEN MOOTTORIN HUOLTO 

  

Endotermisen moottorin kunnollinen huolto on oleellisen tärkeää laitteen turvallisen käytön kannalta. 
Huolto suoritetaan seuraavalla tavalla: 
 
1. Varmista, että sähköjarru on kytkettynä. Mikäli näin ei ole, kytke se päälle laitteen takaosassa 

vasemmalla olevasta vivusta (työsuunta). 
2. Tarkista, että yleiskatkaisin (1) on asennossa “0”, muussa tapauksessa käännä avainta neljäsosa 

kierrosta vasemmalle; irrota avain ohjaustaulusta. 
 

 
  

3. Tartu käyttäjän istuinryhmän sivuun sijoitettuun kahvaan. 
4. Nosta käyttäjän istuinryhmää kunnes turvapysäytin (2) kiinnittyy. 

 
 

 

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien 
vakavien onnettomuuksien estämiseksi. 

 
  

 
 

 

HUOMIO: Endotermisen moottorin huollossa on aina noudatettava ehdottoman 
tarkasti endotermisen moottorin käyttöoppaassa annettuja ohjeita 
(toimitettu laitteen mukana). 

 

  

 
 

 

HUOMIO: Moottoriöljyn tason tarkastukseen on käytettävä täyttökorkkia / 
mittatikkua (3). 

 
  

 
 

 

HUOMIO: Moottoriöljyn vaihtoon on käytettävä putkea (4). 

 
  

  

3 

4 
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TOIMINNAN OHJAUS 

  

43. LAITE EI KÄYNNISTY 

1. Varmista, että avaimella toimiva yleiskatkaisin on kierretty asentoon “I” tai “II”, riippuen siitä 
kumpaa virransyöttötyyppiä halutaan käyttää. 

2. Tarkista, että akkujen liitin on kytketty laitteen järjestelmän liittimeen. 
3. Tarkista, että akuissa on latausta. 
4. Tarkista, että moottorin säiliössä on polttoainetta (mallit HYBRID). 

 

 

  

44. POLTTOMOOTTORI EI KÄYNNISTY 

 

HUOMIO: Jos endoterminen moottori ei käynnisty, katso moottorin käyttöoppaasta 
(kirjanen toimitetaan laitteen mukana) kohta vianetsintä 

 

 

  

45. LAITE PUHDISTAA HUONOSTI 

1. Tarkista harjojen kulumisaste ja vaihda tarvittaessa. Harjat tulee vaihtaa, kun harjakset ovat noin 
10mm mittaiset. Vaihtoa varten katso “KESKIHARJAN VAIHTO”, tai “SIVUHARJAN VAIHTO”. 
Kuluneiden harjojen kanssa työskentely saattaa vaurioittaa lattiaa. 

2. Käytä erityyppistä harjaa kuin laitteessa on sarja-asennuksena. Jos lattian lika on hyvin 
pinttynyttä, suosittelemme käyttämään erityisharjoja, jotka toimitetaan pyynnöstä tarpeen mukaan 
(katso kohtaa “HARJOJEN VALINTA JA KÄYTTÖ”). 

 

  

3. Sivuharja on kulunut, säätääksesi (katso SIVUHARJAN SÄÄTÖ). 
4. Keräyssäiliö on täynnä, tyhjennä se. 

 

  

46. KONE NOSTAA PÖLYPILVEN TYÖSKENTELYN AIKANA 

1. Läpät, joista imun tehokkuus riippuu, ovat rikkoutuneet: huolehdi läppien vaihtamisesta. 
2. Etuläppä on rikki ja kone sinkoaa painavia likaisia kappaleita eteenpäin: huolehdi läppien 

vaihtamisesta. 
3. Suodatin on tukkeutunut: puhdista suodatin perusteellisesti. 
4. Tarkista, että keskiharja on asennettu oikein 
5. Keräyslaatikon asento virheellinen 

 

  

47. KESKIHARJAN LIIALLINEN TAI MUUTTUNUT MELU 

1. Harjan ympärille on kääriytynyt jotakin materiaalia: poista se. 

 

  

48. SIVUHARJAN LIIALLINEN TAI MUUTTUNUT MELU 

1. Harjan ympärille on kääriytynyt jotakin materiaalia: poista se. 
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HÄVITTÄMINEN 

  
Hävitä laite toimittamalla sen valtuutettuun hävityksestä huolehtivaan keskukseen. 
 
Ennen laitteen hävitystä on siitä irrotettava ja eriteltävä seuraavat materiaalit ja toimitettava ne 
vallitsevan lainsäädännön mukaan ao. keräyspaikkoihin: 
 harjat 
 huopa 
 sähköosat ja elektroniset osat* 
 akut 
 muoviosat (säiliö ja kahva) 
 metalliosat (vivut ja runko) 
 Endoterminen moottori 
 hydraulinen öljy** 

 
(*) Erityisesti hävitettäessä sähköosia ja elektronisia osia, ota yhteyttä alueen jälleenmyyjään. 
(**) Erityisesti hävitettäessä hydraulista öljyä, ota yhteyttä alueen jälleenmyyjään. 
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HARJOJEN VALINTA JA KÄYTTÖ 

POLYPROPEENIHARJA (PPL) 
Käytetään kaikilla lattiatyypeillä ja ne kestävät hyvin kulumista. PPL ei ole hygroskooppinen ja säilyttää siksi ominaisuutensa myös työskenneltäessä 
kostealla pinnalla. 
 
HARJASTEN PAKSUUS 
Paksummat harjakset ovat jäykempiä ja niitä käytetään pinnoilla, joissa kiinteämpää ja raskaampaa likaa (esimerkki: pikkukivet; juomatölkit; jne.). 
Käytä pehmeämpiä harjoja pinnoilla, jotka vähemmän likaisia ja pölyisiä. 
On hyvä muistaa, että kun harjan harjakset ovat kuluneet ja siten liian lyhyet, ne muuttuvat jäykiksi eivätkä pysty enää keräämään likaa oikealla tavalla. 
Sarjavalmisteinen keskusharja on varustettu 1,1 mm ja 0,7 mm harjaksilla, kahden ominaisuuden yhdistämiseksi. 

HARJOJEN VALINTATAULUKKO 

Laite  Harjojenlkm Koodi Harjastyyppi  Harjas  Harjat Pit. Huomautukset 

FSR B – HYBRID 
1SL 

1 
437902 PPL + PPL + PRONSSI 0,7 + 1,1 + // 260 580 KESKIHARJA 

438621 TAMPICO BASSINA  260 580 KESKIHARJA 

1 437874 PPL 1 400  SIVUHARJA 

FSR B – HYBRID 
2SL 

1 
437902 PPL + PPL + PRONSSI 0,7 + 1,1 + // 260 580 KESKIHARJA 

438621 TAMPICO BASSINA  260 580 KESKIHARJA 

2 437874 PPL 1 400  SIVUHARJA 
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EY-VAATIMUSTEMUKAISUUSVAKUUTUS 

 
Alla mainittu valmistava yritys: 

FIMAP S.p.A. 
Via Invalidi del Lavoro n.1 

37050 Santa Maria di Zevio (VR) 
ilmoittaa alla yksinomaisen vastuunsa siitä, että tuotteet 

 
LAKAISUKONEET malli FSR B 

 

ovat yhdenmukaiset seuraavien direktiivien kanssa: 
 

 2006/42/EY: Konedirektiivi. 
 2004/108/EY: Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi. 

 
Lisäksi ne ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia: 

 EN 60335-1: Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset. 
 EN 60335-2-72: Sähkökäyttöisten kotitalouskäyttöön ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus. Osa 2: 

Erityisvaatimukset kaupalliseen ja teollisuuskäyttöön tarkoitetuille automaattisille lattianhoitokoneille. 
 EN 12100-1: Koneturvallisuus - Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet – Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät. 
 EN 12100-2: Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet – Osa 2: Tekniset periaatteet. 
 EN 61000-6-2: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 6-2: Yleiset standardit – Häiriönsieto teollisuusympäristöissä. 
 EN 61000-6-3: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 6-3: Yleiset standardit – Häiriönpäästöt kotitalous-, toimisto- ja kevyen 

teollisuuden ympäristöissä. 
 EN 62233: Sähkökäyttöiset kotitalous- ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut laitteet - Sähkömagneettiset kentät - Arviointi- ja 

mittausmenetelmät. 

 
Teknisen eritelmän kokoamiseen valtuutettu henkilö: 
 
Sig. Giancarlo Ruffo 
Via Maestri del Lavoro, 13 
37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY 
 
Santa Maria di Zevio (VR), 04/09/2013 
                  FIMAP S.p.A. 
Laillinen edustaja 
Giancarlo Ruffo 
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Alla mainittu valmistava yritys: 
FIMAP S.p.A. 

Via Invalidi del Lavoro n.1 
37050 Santa Maria di Zevio (VR) 

ilmoittaa alla yksinomaisen vastuunsa siitä, että tuotteet 
 

LAKAISUKONEET malli FSR B CB 
 

ovat yhdenmukaiset seuraavien direktiivien kanssa: 
 

 2006/42/EY: Konedirektiivi. 
 2006/95/EY: Matalajännitedirektiivi. 
 2004/108/EY: Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi. 

 
Lisäksi yhdenmukaiset seuraavien säädösten kanssa: 

 EN 60335-1: Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset. 
 EN 60335-2-72: Sähkökäyttöisten kotitalouskäyttöön ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus. Osa 2: 

Erityisvaatimukset kaupalliseen ja teollisuuskäyttöön tarkoitetuille automaattisille lattianhoitokoneille. 
 EN 60335-2-29: Sähkökäyttöisten kotitalouskäyttöön ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus. Osa 2: 

Erityisvaatimukset akkulatureille. 
 EN 12100-1: Koneturvallisuus - Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet – Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät. 
 EN 12100-2: Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet – Osa 2: Tekniset periaatteet. 
 EN 61000-6-2: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 6-2: Yleiset standardit – Häiriönsieto teollisuusympäristöissä. 
 EN 61000-6-3: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 6-3: Yleiset standardit – Häiriönpäästöt kotitalous-, toimisto- ja kevyen 

teollisuuden ympäristöissä. 
 EN 61000-3-2: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 3-2: Raja-arvot – Harmoniset virrat (laitteet, joiden ottovirta on 

enintään 16 A/vaihe).  
 EN 61000-3-3: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 3-3: Raja-arvot – Yleiseen pienjänniteverkkoon aiheutuvat 

jännitevaihtelut ja välkyntä - Laitteet, joiden nimellisvirta on enintään  16 A. 
 EN 55014-1: Sähkömagneettinen yhteensopivuus. Vaatimukset kotitalouslaitteille, sähkötyökaluille ja vastaaville laitteille. Osa 1: Päästöt 

- Tuoteperheen standardi. 
 EN 55014-2: Sähkömagneettinen yhteensopivuus. Vaatimukset kotitalouslaitteille, sähkötyökaluille ja vastaaville laitteille. Osa 2: 

Häiriönsieto - Tuoteperheen standardi.  
 EN 62233: Sähkökäyttöiset kotitalous- ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut laitteet - Sähkömagneettiset kentät - Arviointi- ja 

mittausmenetelmät. 
 

 
Teknisen eritelmän kokoamiseen valtuutettu henkilö: 
 
Sig. Giancarlo Ruffo 
Via Maestri del Lavoro, 13 
37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY 
 
Santa Maria di Zevio (VR), 04/09/2013 
                  FIMAP S.p.A. 
Laillinen edustaja 
Giancarlo Ruffo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
50 

 
Alla mainittu valmistava yritys: 

FIMAP S.p.A. 
Via Invalidi del Lavoro n.1 

37050 Santa Maria di Zevio (VR) 
ilmoittaa alla yksinomaisen vastuunsa siitä, että tuotteet 

 
LAKAISUKONEET malli FSR Hybrid 

 
ovat yhdenmukaiset seuraavien direktiivien kanssa: 
 

 2006/42/EY: Konedirektiivi. 

 2004/108/EY: Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi. 

 2000/14/EY: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 8.5.2000. Ulkokäyttöön tarkoitettujen laitteiden ja välineiden ympäristöön päästämät akustiset 
päästöt. 

 
Kuuluen kategoriaan automaattiset lakaisukoneet, kuten määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/14/ETY liitteessä I nro 46, laite on 
alisteinen melumerkinnälle. 
Yhdenmukaisuuden arviointi on suoritettu ko. direktiivin liitteessä III.B.46 mukaisesti.  

 
MALLI LwA, taattu [dB(A)] 

FSR Hybrid 100 

 

Lisäksi yhdenmukaiset seuraavien säädösten kanssa: 

 EN 60335-1: Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset. 

 EN 60335-2-72: Sähkökäyttöisten kotitalouskäyttöön ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus. Osa 2: Erityisvaatimukset kaupalliseen 
ja teollisuuskäyttöön tarkoitetuille automaattisille lattianhoitokoneille. 

 EN 60335-2-29: Sähkökäyttöisten kotitalouskäyttöön ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus. Osa 2: Erityisvaatimukset 
akkulatureille. 

 EN 12100-1: Koneturvallisuus - Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet – Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät. 

 EN 12100-2: Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet – Osa 2: Tekniset periaatteet. 

 EN 61000-6-2: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 6-2: Yleiset standardit – Häiriönsieto teollisuusympäristöissä. 

 EN 61000-6-3: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 6-3: Yleiset standardit – Häiriönpäästöt kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden 
ympäristöissä. 

 EN 62233: Sähkökäyttöiset kotitalous- ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut laitteet - Sähkömagneettiset kentät - Arviointi- ja mittausmenetelmät. 

 
Teknisen eritelmän kokoamiseen valtuutettu henkilö: 
 
Sig. Giancarlo Ruffo 
Via Maestri del Lavoro, 13 
37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY 
 
Santa Maria di Zevio (VR), 04/09/2013 
                  FIMAP S.p.A. 
Laillinen edustaja 
Giancarlo Ruffo 
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