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HAKEMISTO

Mahdollisista vaaratilanteista ilmoitetaan 
seuraavilla merkeillä. Lue nämä tiedot aina 
huolellisesti ja ryhdy tarvittaviin varotoimiin 
henkilöiden ja esineiden suojaamiseksi.
Käyttäjän toiminta on keskeisessä asemassa 
onnettomuuksien ehkäisyssä. Mikään 
tapaturmien ehkäisyohjelma ei voi olla tehokas, 
jos koneen toiminnasta suoraan vastuussa oleva 
henkilö ei toimi täysin yhteistyössä kyseisen 
ohjelman kanssa. Suurin osa yrityksissä, 
työpaikoilla tai kuljetusten aikana tapahtuvista 
onnettomuuksista johtuu perustavanlaatuisten 
varokeinojen laiminlyömisestä. Tarkkaavainen 
ja huolellinen laitekäyttäjä on paras keino taata 
onnettomuuksilta välttyminen; tällainen henkilö 
on korvaamaton kaikissa onnettomuuksien 
estämiseen tähtäävissä ohjelmissa.

VAARA: Tarkoittaa välittömästi uhkaavaa 
vaaraa, joka aiheuttaa vakavia vammoja 
tai kuoleman.

VAROITUS: Tarkoittaa todennäköisesti 
vaarallista tilannetta, josta saattaisi 
aiheutua vakavia vammoja tai kuolema.

NOUDATA VAROVAISUUTTA: 
Tarkoittaa todennäköisesti vaarallista 
tilannetta, josta saattaisi aiheutua lieviä 
vammoja.

HUOMIO: Tarkoittaa todennäköisesti 
vaarallista tilannetta, josta saattaisi 
aiheutua esinevahinkoja.

HUOM: Huomautus, joka koskee 
tärkeimpiä tai hyödyllisiä toimintoja.

OPPAAN LUKEMINEN: Ilmoittaa, että 
käyttöopas on luettava ennen mihinkään 
toimenpiteisiin ryhtymistä.
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VAARA:

• Jos akkulaturin virtajohto on vaurioitunut tai rikkinäinen, valmistajan, valtuutetun huoltoliikkeen 
edustajan tai muun ammattilaisen on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.

• Pidä kipinät, liekit ja hehkuvat materiaalit kaukana akuista.
• Tarkista ennen latausta, että akkulaturin ja laturien välinen sähköjohto ei ole vahingoittunut. 

Jos näin on, älä käytä sitä, vaan ota yhteyttä tekniseen tukeen.
• Varmista ennen latauksen aloittamista, että akkulaturin syöttöverkkoon yhdistävä sähköpistoke 

ei ole vahingoittunut; jos se on vahingoittunut, älä käytä sitä vaan ota vahinkojen välttämiseksi 
yhteyttä valtuutetun huoltopalvelun henkilökuntaan tai muuten pätevään ammattilaiseen.

• Älä irrota akkulaturin johtoa koneen pistorasiasta, kun akkulaturi on käytössä. Näin vältetään 
valokaarien muodostuminen. Jos akkulaturi halutaan irrottaa latauksen aikana, virtajohto on 
ensiksi irrotettava verkkopisrorasiasta.

VAROITUS:

• Älä käytä yhteensopimattomia akkulatureita, sillä näm saattavat vaurioittaa akkuja ja johtaa 
tulipaloon. Akun lataamiseen saa käyttää ainoastaan tämän koneen mukana toimitettua 
irrotettavaa virtalähdettä.

• Pidä akkulaturin johto kaukana kuumista pinnoista.
• Lue käytettävien akkulatureiden käyttöopas huolellisesti ennen lataustoimenpiteisiin 

ryhtymistä.
• Älä irrota akkulaturia verkkopistorasiasta märillä käsillä.

AKKUJEN LATAUS

VAARA:

• Vaaran sattuessa toimi nopeasti painamalla koneen yleiskatkaisinta ja poista akku 
akkukotelosta.

• Älä kerää laitteella koskaan räjähtäviä tai syttyviä kaasuja, nesteitä tai jauheita äläkä myöskään 
happoja tai liuottimia! Näihin kuuluvat bensiini, maaleille tarkoitetut liuotteet ja polttoöljyt, 
jotka imuilmaan sekoittuessaan voivat muodostaa räjähtäviä höyryjä tai seoksia, sekä lisäksi 
asetoni, laimentamattomat hapot ja liuotteet, alumiini- ja magnesiumjauheet. Nämä aineet 
saattavat lisäksi syövyttää koneen rakentamiseen käytettyjä materiaaleja.

• Jos konetta käytetään riskialueilla (esim. huoltoasemilla), alueen erityisiä turvasäädöksiä on 
noudatettava. Koneen käyttäminen mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa on kielletty.

VAROITUS:

• Konetta saa käyttää ainoastaan valtuutettu henkilökunta, joka on saanut asianmukaisen 
opastuksen käyttöä varten.

• Konetta ei saa käyttää pinnoilla, joiden kaltevuus ylittää laitteen tunnuskilvessä ilmoitetun 
arvon.

KONEEN KÄYTTÖ
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• Laite ei sovi sellaisten lattioiden puhdistukseen, joissa osat ovat irti toisistaan tai joissa on 
korkeuseroja. Älä käytä laitetta kaltevilla pinnoilla.

• Tulipalon sattuessa käytä jauhesammutinta. Älä käytä vettä.
• Sovita käyttönopeus lattian pito-ominaisuuksien mukaan.
• Koneen valtuuttamattoman käytön estämiseksi on sen virransyöttö katkaistava; sammuta 

kone yleiskatkaisimesta ja ota akku pois akkukotelosta.
• Älä käytä konetta, mikäli sinulla ei ole koneen käyttöön tarvittavia tietoja ja lupaa.
• Älä käytä konetta, jos et ole tutustunut seuraavaan käyttöoppaaseen.
• Älä käytä konetta alkoholin ja lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
• Älä käytä konetta samanaikaisesti matkapuhelimen tai muiden elektroniikkalaitteiden käytön aikana.
• Älä käytä konetta, mikäli se ei toimi oikeaoppisesti.
• Älä käytä konetta alueilla, joissa on syttyviä höyryjä tai nesteitä tai paloherkkää pölyä.
• Älä käytä konetta ympäristössä, joka on liian pimeä ohjainten näkemiseen tai koneen 

turvalliseen käyttämiseen, ellei koneen käyttövaloja tai etuvaloja laiteta päälle.

NOUDATA VAROVAISUUTTA:

• Tätä konetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on fyysisiä, sensorisia 
tai henkisiä rajoitteita, tai joilla ei ole kokemusta ja tarvittavaa tietoa koneen käytöstä, ellei 
heitä valvota jatkuvasti tai heidän turvallisuudestaan vastaavat henkilöt eivät opeta heitä 
käyttämään konetta. Lapsia on valvottava, jotta he eivät pääse leikkimään koneella.

• Laitetta käytettäessä on varottava muita henkilöitä ja erityisesti lapsia.
• Konetta saa käyttää ainoastaan tunnuslaatassa ilmoitetulla jännitteellä.
• Lue huolellisesti koneeseen kiinnitetyt tarrat, älä peitä niitä mistään syystä ja vaihda ne 

välittömästi uusiin, jos ne vioittuvat.
• Konetta saa käyttää ja säilyttää vain suljetussa tai katetussa tilassa.
• Laitetta ei saa käyttää tai säilyttää ulkona kosteissa olosuhteissa tai altistaa suoraan sateelle.
• Laite ei aiheuta vahingollisia tärinöitä.
• Käytä konetta vain tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
• Älä kerää syttyviä tai palavia jätteitä, kuten savukkeita, tulitikkuja ja kuumaa tuhkaa.
• Noudata aina kemiallisten ainesosien pakkauksissa annettuja sekoitus-, käyttö- ja 

hävitysohjeita.

HUOMIO:

• Varmista koneen käytön aikana, että kaikkien henkilöiden ja esineiden turvallisuus on taattu.
• Varo törmäämästä hyllyihin tai rakennustelineisiin,varsinkin silloin, jos niistä saattaa pudota 

esineitä.
• Älä laita nojaamaan laitetta vasten nesteitä sisältäviä säiliöitä.
• Koneen käyttölämpötilan on oltava välillä 0 °C – +40 °C.
• Noudata lattioiden puhdistusaineiden käytössä pulloissa annettuja ohjeita ja varoituksia.
• Ota ennen lattioiden puhdistusaineiden käsittelyä käyttöön käsineet ja asianmukaiset 

suojaukset.
• Älä anna harjan pyöriä koneen seistessä paikallaan, sillä se saattaa vahingoittaa lattiaa.
• Älä päästä mitään esineitä aukkoihin. Jos aukot tukkeutuvat, älä käytä konetta.
• Älä päästä koneen aukkoihin pölyä, nukkaa, karvoja tai muita vieraita esineitä, jotka voivat 

huonontaa ilmanvirtausta.
• Älä irrota tai muuta koneeseen kiinnitettyjä kilpiä.
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• Käytä ainoastaan koneen mukana toimitettua harjaa tai seuraavassa käyttöoppaassa 
ilmoitettuja harjoja. Muiden harjojen käyttö vaarantaa koneen ja käyttäjän turvallisuuden.

• Tarkista ennen työtä, ettei nestevuotoja ole.
• Tarkista ennen työn aloittamista, että kaikki turvalaitteet on asennettu ja että ne toimivat 

oikeaoppisesti.
• Ryhdy tarvittaviin varatoimenpiteisiin, jotta hiukset, korut ja liehuvat vaatteet eivät takertuisi 

liikkuvan koneen osien väliin.
• Käytä konetta vain riittävän hyvin valaistuissa tiloissa.

VAROITUS:

• Suojaa kone aina auringolta, sateelta ja muita sääilmiöiltä, sekä koneen ollessa toiminnassa 
että paikallaan. Laita kone takaisin katettuun, kuivaan tilaan: tämä kone on tarkoitettu 
käytettäväksi vain kuivana, eikä sitä tule käyttää tai säilyttää ulkona kosteissa olosuhteissa.

• Älä pysäköi konetta syttyvien materiaalien, pölyjen, kaasun tai nesteiden lähettyville.
• Pysäytä kone tasaiseen kohtaan.
• Sammuta kone ja poista akku akkukotelosta.
• Ilman valvontaa jätetty kone pitää suojata tahattomilta liikkeiltä

NOUDATA VAROVAISUUTTA:

• Koneen valtuuttamattoman käytön estämiseksi on sen virransyöttö katkaistava; sammuta 
kone yleiskatkaisimesta ja ota akku pois akkukotelosta.

HUOMIO:

• Koneen varastointilämpötilan on oltava välillä 0 °C – +40 °C. Kosteuden on oltava välillä 30 
% ja 95 %.

KONEEN LEPOTILAAN LAITTAMINEN

VAARA:

• Työskenneltäessä lähellä sähköosia, oikosulkujen välttämiseksi älä käytä: eristämättömiä 
työkaluja; älä laita metalliesineitä nojaamaan sähköenergiaa käyttäviin osiin äläkä anna 
metalliesineiden pudota niiden päälle; ota pois sormukset, kellot ja asusteet, joissa on 
metalliosia ja jotka saattavat joutua kosketuksiin sähköenergiaa käyttävien osien kanssa.

HUOLTO

Konetta ei saa liikuttaa kuljetusta varten tai pysäköidä lepoasentoon 
liuossäiliön ja keräyssäiliön ollessa täynnä.
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VAROITUS:

• Lue kaikki soveltuvat ohjeet huolellisesti ennen mihinkään huolto-/korjaustoimenpiteisiin 
ryhtymistä.

• Jos havaitset koneen toiminnassa häiriöitä, varmista että ne eivät johdu määräaikaishuollon 
puutteesta. Muussa tapauksessa pyydä korjausta huoltokeskuksesta.

• Palauta kaikki sähkökytkennät kaikkien huoltotoimien jälkeen.

NOUDATA VAROVAISUUTTA:

• Kaikkia huoltotoimenpiteitä varten on kone sammutettava yleiskatkaisimesta ja akku on 
poistettava akkukotelosta.

• Vältä kosketusta liikkuviin osiin. Älä käytä suuria vaatteita tai koruja ja pidä pitkät hiukset 
sidottuna.

HUOMIO:

• Älä peukaloi koneen suojaimia mistään syystä. Noudata tarkasti määräaikaishuoltoa koskevia 
ohjeita.

• Jos koneen toiminnassa havaitaan häiriöitä, varmista, etteivät ne johdu huollon puutteesta. 
Muussa tapauksessa pyydä korjausta valtuutetulta henkilöstöltä tai huoltokeskuksesta.

• Osia vaihdettaessa pyydä ALKUPERÄISIÄ vaihto-osia valtuutetusta huoltoliikkeestä tai 
jälleenmyyjältä.

• Suorita tämän käyttöoppaan kyseisessä luvussa mainittu huolto koneen turvallisuuden ja 
toimintakyvyn takaamiseksi.

• 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 kone 

on hävitettävä, hävitä oikealla tavalla koneessa olevat materiaalit. Huomioi, että itse kone on 
rakennettu täysin kierrätettävistä materiaaleista.

• Vain pätevä henkilökunta saa tehdä koneen korjaustoimenpiteet.
• Koneen suunnitteluominaisuuksia ei saa muokata fyysisesti.
• Käytä valtuutettujen huoltokeskusten toimittamia varaosia.
• Käytä henkilösuojaimia tarpeen ja oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

VAROITUS:

• Tyhjennä molemmat säiliöt ennen kuljetusta.
• Vie lattianpyyhin lepoasentoon.
• Poista akku akkukotelosta.

KULJETUS

HUOMIO:

• Kone sisältää myrkyllisiä ja haitallisia materiaaleja, joiden käsittelystä on annettu 
erityismääräyksiä; tästä syystä sitä ei saa sen käyttöiän loputtua hylätä, vaan se on toimitettava 
näiden materiaalien käsittelyyn tarkoitettuihin jätelaitoksiin hävitettäväksi.

HÄVITTÄMINEN
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Suojakäsineitä tarkoittava merkki:
Ilmoittaa käyttäjälle, että tämän on käytettävä aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien vakavien 
onnettomuuksien estämiseksi.

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

Katettua tilaa tarkoittava merkki:
Toimenpiteet, joiden edellä on tämä merkki, on ehdottomasti suoritettava katetussa ja 
kuivassa tilassa.

Merkki lattianpyyhkimen liikuttamiselle "työasennossa":
Näyttää suunnan, johon lattianpyyhkimen ohjausnuppia pitää kääntää, jotta lattianpyyhkimessä 
olevat kumit saadaan koskettamaan lattiaa.

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

Yleiskatkaisimen merkki:
Käytetään koneen takaosassa, jossa se ilmoittaa yleiskatkaisimen sijainnin.

Kierrätysmerkki:
Kehottaa käyttäjää suorittamaan toimenpiteet koneen käyttöpaikassa voimassa olevien 
ympäristöä koskevien määräysten mukaisesti.

Säiliön tyhjennyksen merkki:
Kehottaa käyttäjää tyhjentämään keräyssäiliön joka kerta, kun liuossäiliö täyttyy.

Kierrätysmerkki:
Lue huolellisesti tällä merkillä varustetut osiot, jotta liuossäiliö täytetään oikein.

Työkalujen käyttöä tarkoittava merkki:
Ilmoittaa käyttäjälle, että on käytettävä pakkaukseen kuulumattomia työkaluja.

Nostopisteitä tarkoittava merkki:
Osoittaa koneen nostoelementtien sijainnin tai koneen liikkuvien osien liikkeen.

"OPEN"-merkintä:
Osoittaa koneen yläosassa kahvan, jota käytetään etusuojuksen avaamiseen.

Koneen kääntämisestä varoittava merkki:
Varoittaa, ettei konetta saa kääntää säiliöiden ollessa täynnä.

Räjähdysvaaran merkki:
Ilmoittaa, että jos akkua ei käsitellä valmistajan opaskirjassa annettujen määräysten 
mukaisesti, se saattaa räjähtää tiettyjen olosuhteiden vallitessa.

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.

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

Solenoidiventtiilin katkaisimen merkki:
Käytetään koneen takaosassa, jossa se ilmoittaa solenoidiventtiilin katkaisimen sijainnin.

Hävitysmerkki:
Lue huolellisesti kohdat, joiden edellä on tämä merkki; näissä kohdissa kerrotaan koneen 
asianmukaisesta hävittämisestä.

Merkki lattianpyyhkimen liikuttamiselle "lepoasennossa":
Näyttää suunnan, johon lattianpyyhkimen ohjausnuppia pitää kääntää, jotta lattianpyyhkimessä 
olevat kumit saadaan nostetuksi irti lattiasta.

KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT

JOHDANTO

TUNNISTUSTIEDOT

TEKNINEN KUVAUS

TEKNINEN KUVAUS

TURVALLISUUS

TUNNUSLAATTA

KONEESSA KÄYTETYT MERKIT

KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ

KOHDERYHMÄT

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPPAAN

LAITTEEN VASTAANOTTO

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on antaa asiakkaalle kaikki tiedot, joiden avulla konetta voidaan käyttää 
itsenäisesti mahdollisimman sopivalla ja turvallisella tavalla. Se sisältää teknisiä seikkoja, turvallisuutta, 
toimintaa, seisokkeja, huoltoa, varaosia sekä hävittämistä koskevat tiedot. Ennen minkäänlaisiin 
koneeseen liittyviin toimenpiteisiin ryhtymistä on käyttäjien ja pätevien teknikkojen luettava huolellisesti 
tämän käyttöoppaan sisältämät ohjeet. Jos ohjeiden tulkinnassa on ongelmia, on otettava yhteyttä 
lähimpään huoltoliikkeeseen tarpeellisten lisäselvitysten saamiseksi.

Tämä käyttöopas on tarkoitettu sekä koneen käyttäjälle että sen huollosta vastaaville päteville 
teknikoille. Laitteen käyttäjät eivät saa suorittaa toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yksinomaan pätevien 
teknikoiden suoritettaviksi. Tämän koneen valmistajayritys ei vastaa tämän kiellon noudattamatta 
jättämisestä johtuvista vahingoista.

Seuraavaa asiakirjaa on säilytettävä koneen välittömässä läheisyydessä, asianmukaisessa taskussa, 
suojassa nesteiltä ja kaikelta muilta sen luettavuuteen mahdollisesti vaikuttavilta tekijöiltä.

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.

Mikä tahansa kone pystyy toimimaan hyvin ja hoitamaan tehtävänsä tehokkaasti ainoastaan, jos sitä 
käytetään oikein ja se pidetään kunnossa suorittamalla liiteasiakirjoissa kuvatut huoltotoimenpiteet. 
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.

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

FIMOP on lattioiden märkälakaisukone, joka kykenee mekaanisesti toimivan sylinterimäisen harjan 
ja vesi-pesuaineliuoksen kemiallisen vaikutuksen avulla puhdistamaan monia erilaisia lattioita sekä 
monenlaista likaa. Laite kerää liikkuessaan irrotetun lian sekä pesuaineliuoksen, joka ei ole imeytynyt 
lattiaan. Laitetta tulee käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen.

Tämä kone on suunniteltu ja valmistettu ammattikäyttäjän suorittamaan sileiden ja tasaisten lattioiden 
turvalliseen puhdistamiseen (pesemiseen ja kuivaamiseen) myymälöissä, julkisissa tiloissa ja 
tehdastiloissa. Kone ei sovellu mattojen tai kokolattiamattojen pesemiseen.  Kone sopii käytettäväksi 
ainoastaan suljetuissa tai katetuissa tiloissa.

VAROITUS: konetta ei tule käyttää sateessa tai vesisuihkussa.

ON KIELLETTYÄ käyttää laitetta vaarallisten pölyjen tai syttyvien nesteiden keräämiseen tiloissa, 
joissa on olemassa räjähdysvaara. Laite ei sovi henkilöiden tai esineiden kuljettamiseen.

Käyttäjän toiminta on keskeisessä asemassa onnettomuuksien ehkäisyssä. Mikään tapaturmien 
ehkäisyohjelma ei voi olla tehokas, jos koneen toiminnasta suoraan vastuussa oleva henkilö ei toimi 
täysin yhteistyössä kyseisen ohjelman kanssa. Suurin osa yrityksissä, työpaikoilla tai kuljetusten 
aikana tapahtuvista onnettomuuksista johtuu perustavanlaatuisten varokeinojen laiminlyömisestä. 
Tarkkaavainen ja huolellinen laitekäyttäjä on paras keino taata onnettomuuksilta välttyminen; tällainen 
henkilö on korvaamaton kaikissa onnettomuuksien estämiseen tähtäävissä ohjelmissa.

Tunnuslaatta on sijoitettu akkutilaan koneen takaosassa ja siinä 
on ilmoitettu koneen tärkeimmät ominaisuudet sekä erityisesti 
sen sarjanumero. Sarjanumero on erittäin tärkeä tieto, joka on 
aina ilmoitettava jokaisen huoltopyynnön sekä varaosahankinnan 
yhteydessä.

8

TEKNISET TIEDOT U/M FIMOP

Kokonaisteho W 150

Työskentelyalueen leveys mm 340

Maksimi työskentelykapasiteetti m2/h 680

Keskiharja (numero / (halkaisija x pituus)) Nro /(Ømm x 
mm) 1 / (110 x 340)

Harjojen moottori (nimellinen) V / W 24 / 50

Imun moottori (nimellinen) V / W 24 /100

Ylitettävä kallistus % 2

Liuossäiliön tilavuus l 1.2

Keräyssäiliön tilavuus l 1

Koneen rungon pituus mm 430

Koneen rungon korkeus mm 215

Kokonaismitat, valmiustila-asento (Lxhxl) mm 395 x 1295 x 
445

Kokonaismitat, lepotila-asento (Lxhxl) mm 395 x 915 x 
365

Akun nimellisjännite V / mAh 25.55 / 5200

Akun paino kg 1

Paino tyhjänä (kone + harja + lattianpyyhin) kg 9

Koneen paino kuljetuksen aikana (kone + akku + harja + 
lattianpyyhin) kg 10

Käyttövalmiin koneen paino (kone + akku + pesuaineliuos + 
harja + lattianpyyhin) kg 11.4

Äänenpaineen taso (ISO 11201) - Lpa dB (A) <70

Epävarmuus KpA dB (A) 1.5

Tärinätaso kädessä (ISO 5349) m/s2 <2.5

Tärinämittausten epävarmuus 4%



VARAOSAT

PAKETOIDUN KONEEN LIIKUTTELU

LAITTEEN POISTAMINEN PAKKAUKSESTA

KONEEN KULJETUS

AKKUTYYPPI

AKUN LATAAMINEN

Kone on pakattu erityisen pakkauksen sisään. Koska 
pakkauksen osat (muovipussit, niitit jne.) saattavat olla 
vaarallisia, niitä ei saa jättää lasten tai muuten taitamattomien 
ulottuville. Pakkauksessa olevan koneen kokonaispaino on 
18 kg.
Pakkauksen mitat ovat seuraavat:

U/M FIMOP

A mm 270

B mm 487

C mm 698

Kone otetaan pakkauksesta seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Aseta ulkoisen pakkauksen alaosa lattian kanssa kosketukseen.

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Käytä apuna pahviin painettuja merkintöjä.

2. Avaa ulompi pahvilaatikko.
3. Ota laatikosta sen sisältämät lisäosat ulos ja aseta ne varovaisesti maahan.
4. Ota kone pois pahvista.

HUOMIO: Pakkauksen kaikkia komponentteja suositellaan säilytettäviksi, sillä niitä saatetaan 
tarvita siinä tapauksessa, että konetta pitää kuljettaa.

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Nämä toimenpiteet on suoritettava käsineet kädessä, jotta 
vältetään mahdolliset kosketukset reunoihin ja metallisiin osiin.

Konetta kuljetetaan turvallisesti seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Jos kone on toiminnassa, sammuta se yleiskatkaisimesta (1) (Kuva 1).
2. Varmista, että keräyssäiliö on tyhjä. Jos ei ole, tyhjennä se.
3. Varmista, että liuossäiliö on tyhjä. Jos ei ole, tyhjennä se.
4. Irrota akku (2) akkukotelosta. Vapauta akku vetämällä kiinnitysvipua (3) nuolen osoittamaan 

suuntaan (Kuva 2). Vedä akku irti koneen rungosta käyttämällä siinä olevaa kahvaa (Kuva 3).
5. Lukitse ohjauskahva vaaka-asentoon. Laita jalka koneen rungolle, jotta se ei pääse kallistumaan. 

Konetta ei saa liikuttaa kuljetusta varten tai 
pysäköidä lepoasentoon liuossäiliön ja keräyssäiliön 
ollessa täynnä.

Työnnä sitten kahva etäälle itsestäsi niin, että se napsahtaa paikalleen vaaka-asentoon (Kuva 4).

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Vältä laittamasta jalkaa yleiskatkaisimen päälle.

6. Käännä ohjausvarren kiinnitysvipua (4) nuolen kiertosuuntaan (Kuva 5).
7. Sulje ohjausvarsi työntämällä kahvaa (5) koneen runkoa kohti (Kuva 6).
8. Käännä ohjausvarren kiinnitysvipua (4) nuolen kiertosuuntaan (Kuva 7).

9. Nosta kone maasta takaosassa sijaitsevasta kahvasta (6) (Kuva 8)

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Ajoneuvoissa tapahtuvaa kuljettamista varten on kone 
kiinnitettävä paikalleen sovellettavien määräysten mukaisesti, jotta se ei pääse luistamaan tai 
kaatumaan.

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Nämä toimenpiteet on suoritettava käsineet kädessä, jotta 
vältetään mahdolliset kosketukset reunoihin ja metallisiin osiin.

Koneen virransyöttöön tulee käyttää ainoastaan pakkauksessa toimitettua tai pätevän teknikon 
toimittamaa akkua. MUITA AKKUTYYPPEJÄ EI OLE MAHDOLLISTA KÄYTTÄÄ. Kone toimii 
litiumioniakulla. Akkutilaan mahtuu 25.55 V:n akkukappale.

VAROITUS: Katso akun huoltoa ja hävittämistä koskevat ohjeet akun valmistajan toimittamasta 
asiakirjasta.

Akku on ladattava ennen käytön aloittamista sekä silloin, kun se ei anna enää tarpeeksi virtaa töihin, 
joiden suorittaminen aiemmin sujui helposti. Akun lataaminen suoritetaan seuraavalla tavalla:

1. Vie kone akun lataamiseen tarkoitettuun paikkaan.

VAROITUS: akkujen lataukseen tarkoitetun tilan ilmanvaihdon on oltava riittävä.

2. Jos kone on toiminnassa, sammuta se painamalla yleiskatkaisinta (1) (Kuva 1).
3. Lukitse ohjauskahva pystyasentoon.

NOUDATA VAROVAISUUTTA: älä aseta jalkaa koneen päälle tämän toimenpiteen aikana.

4. Lue koneen mukana toimitetusta akun latausoppaasta (löytyy koneen sisältä), miten virtapistoke (2) 
liitetään virtalähteeseen (3) (Kuva 2).

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Varmista ennen akkulaturin kytkemistä pistokkeeseen, että 
virtalähteen tekniset ominaisuudet vastaavat akkulaturin ominaisuuksia.

VAROITUS: akkulaturia saa käyttää ainoastaan katetussa paikassa.

5. Kytke virtapistoke (2) pistorasiaan.

VAROITUS: Varmista, että kun akkulaturin alusta kytketään syöttöpiiriin, akkulaturiin syttyy 
vihreä ledvalo (4) (Kuva 3). Vihreän ledin syttyminen tarkoittaa, että akkulaturin piiri saa virtaa 
asianmukaisella tavalla.

6. Irrota akun virtapistokkeen suojakorkki (5) (Kuva 4).
7. Liitä akkulaturin virtajohdossa oleva pistoke (6) akussa olevaan liitäntään (7) (Kuva 5).

VAROITUS: Varmista, että kun akkulaturi kytketään syöttöpiiriin, akkulaturiin syttyy vihreä 
ledvalo (4) (Kuva 3). Vihreän ledin syttyminen tarkoittaa, että akkulaturin piiri saa virtaa 
asianmukaisella tavalla. 
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VIITE KOODI LKM KUVAUS

1 440974 1 AKKU

2 441033 1 AKKULATURI

3 439888 1 PESUAINELIUOKSEN SUODATIN

4 441025 2 PÖLYSUODATIN

5 224800 1 LATTIANPYYHKIMEN KUMIPAKKAUS

6 224615 1 OHJAUSVARSI

7 441023 1 PUTKIEN PUHDISTUSHARJA

8 227332 1 KERÄYSSÄILIÖ

9 224619 1 LIUOSSÄILIÖ

10
440905 1 PEHMEÄ HARJA

440904 1 KOVA HARJA



LAITTEEN VALMISTELU

TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Tarkista ennen pistokkeen (6) kytkemistä liitäntään (7), ettei 
akun pistokkeen kotelossa ole likaa (pölyä, lauhdetta tai muita nesteitä).

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Varmista, että hetkellä, jona pistoke (6) kytketään liitäntään (7), 
akkulaturin punainen merkkivalo (4) syttyy. Punaisen merkkivalon syttyminen kertoo, että akun 
lataus on käynnissä.

8. Lataa akku täyteen.

HUOMIO: Punainen led-valo (4) palaa kunnes akku on täysin latautunut. Kun akku on ladattu 
täyteen, punainen merkkivalo sammuu ja vihreä merkkivalo syttyy.

HUOMIO: Akkulaturi ja akku voidaan jättää kytketyiksi pistorasiaan. Punainen ledvalo (4) syttyy 
kun akkulaturi toisinaan ryhtyy akun lataukseen.

HUOMIO: Lataamistilan punainen led-valo (4) ei anna mitään tietoa akun lataustasosta.

HUOMIO: latausvaiheen aikana akku saattaa kuumentua; tämä on kuitenkin normaali ilmiö, eikä 
se tarkoita, että akussa olisi jotain vikaa.

HUOMIO: tässä koneessa käytettyä akkua ei saa yliladata, sillä tällöin on olemassa tulipalon, 
räjähdyksen tai kemiallisen palovamman vaara.

9. Kun akku on ladattu täyteen, irrota akkulaturin virtapistoke (2) virtalähteestä.

HUOMIO: Jottei pistorasia vahingoitu, irtikytke pistoke pistorasiasta vetämällä suoraan 
pistokkeesta, ei virtajohdosta.

10. Irrota virtajohdossa oleva pistoke (6) akun liitännästä (7).
11. Aseta akun virtapistokkeen suojakorkki (5).

1. Vie pakkaus lähelle huoltopaikkaa.
2. Ota kone ja kaikki lisävarusteet ulos laatikosta.
3. Asenna ohjausvarren alempi putki (1) nivelessä olevaan aukkoon (2) (Kuva 1).
4. Kiinnitä ohjausvarsi niveleen ruuvilla ja mutterilla (3) varmistaen, että varren aukko osuu kohdakkain 

nivelen aukon kanssa (Kuva 2).

HUOMIO: Ruuvitaltta ei kuulu toimitukseen.

5. Lukitse ohjauskahva vaaka-asentoon. Laita jalka koneen rungolle, jotta se ei pääse kallistumaan. 
Työnnä sitten kahva etäälle itsestäsi niin, että se napsahtaa paikalleen vaaka-asentoon (Kuva 3).

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Vältä laittamasta jalkaa yleiskatkaisimen päälle.

6. Käännä ohjausvarren kiinnitysvipua (4) nuolen kiertosuuntaan (Kuva 4).
7. Sulje ohjausvarsi työntämällä kahvaa (5) koneen runkoa kohti (Kuva 5).

8. Käännä ohjausvarren kiinnitysvipua (4) nuolen kiertosuuntaan (Kuva 6).
9. Aseta akku (6) akkukoteloon (7), joka sijaitsee koneen rungon takaosassa (Kuva 7). Työnnä akkua 

niin kauan, että kiinnitysvipu (8) menee lukitus asentoon.

Ennen työskentelyn aloittamista, on tehtävä seuraava:

HUOMIO: Lataa akku täyteen ennen ensimmäisen työjakson aloittamista. Lue luku "AKUN 
LATAUS”.

1. Ennen käyttöön ryhtymistä on tarkastettava, että kone on kaikin puolin hyvässä ja turvallisessa 
kunnossa. Jos kone ei ole täysin kunnossa, sen käyttö on kielletty.

2. Käännä ohjaustanko pystysuoraan asentoon.

NOUDATA VAROVAISUUTTA: älä aseta jalkaa koneen päälle tämän toimenpiteen aikana.

3. Laita kone päälle yleiskatkaisimesta (1) (Kuva 1).

HUOMIO: Jos yleiskatkaisimen led (1) (kuva 1) palaa, tarkoittaa se, että koneen sähköjärjestelmä 
on kytketty syöttöpiiriin.

4. Tarkista akun lataustaso. Akussa on neljä ledvaloa (2), jotka kertovat latauksen prosenttiarvon 
(Kuva 2). Jos kaikki valot palavat, akku on täynnä; jos mikään valo ei pala, akku on täysin tyhjä.

5. Sammuta kone yleiskatkaisimesta (1) (Kuva 3).

6. Irrota akku (3) akkukotelosta. Vapauta akku vetämällä kiinnitysvipua (4) nuolen osoittamaan 
suuntaan (Kuva 4).

7. Vedä akku irti akkukotelosta käyttämällä siinä olevaa kahvaa (Kuva 5).
8. Varmista, että lattianpyyhkimen kumien kunto sopii suoritettavaan työhön. Jos kumit eivät ole 

sopivat, huolla ne (lue luku "HUOLTO").
9. Varmista, että harjan kunto sopii suoritettavaan työhön. Jos harja ei ole sopiva, huolla se (lue luku 

"HUOLTO").
10. Käännä etusuojus (5) loppuasentoon saakka. Käytä kahvaa (6) tämän toimenpiteen helpottamiseksi 

(Kuva 6).

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Nämä toimenpiteet on suoritettava käsineet kädessä, jotta 
vältetään mahdolliset kosketukset reunoihin ja metallisiin osiin.

11. Irrota koneen liuossäiliö (Kuva 7). Aseta se hellävaroen lattialle.
12. Ota pesuaineliuoksen täyttökorkki (7) pois paikaltaan liuossäiliössä (Kuva 8).
13. Täytä puhtaalla vedellä, jonka lämpötila ei ole yli 50 °C eikä alle 10 °C.
14. Lisää liuossäiliöön nestemäistä pesuainetta sen valmistajan tarrassa ilmoitettua pitoisuutta ja muita 

ohjeita noudattaen.

HUOMIO: Imumoottoria vahingoittavan liiallisen vaahdon muodostumisen välttämiseksi, on 
pesuainetta hyvä käyttää mahdollisimman vähän.

HUOMIO: Käytä aina puhdistusaineita, joiden valmistajan tarrassa on ilmoitettu, että tuote on 
tarkoitettu käytettäväksi lattioiden märkälakaisukoneissa. Älä käytä happamia, alkalisia tuotteita 
äläkä liuoksia, joissa ei ole ym. merkintää. Laitteessa voidaan käyttää happamia tai alkalisia 
pesuaineita huollossa, joiden pH-arvo on välillä 4-10 ja jotka eivät sisällä: hapettimia, klooria tai 
bromia, formaldehydiä, mineraaliliuottimia.

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiteltäessä 
happamia tai alkalisia pesuaineita tai liuoksia, jotta käsille ei aiheutuisi vakavia vaurioita.

HUOMIO: Käytä aina hidastetulla vaahdolla toimivaa pesuainetta. Välttääksesi varmasti 
vaahdon muodostumisen, ennen työskentelyn aloittamista laita keräyssäiliöön minimimäärä 
vaahdonestoainetta. Älä käytä puhtaita happoja.

15. Laita pesuaineliuoksen täyttökorkki (7) paikalleen liuossäiliöön (Kuva 9).

HUOMIO: Hyvän käyttötavan mukaista on tyhjentää aina keräyssäiliö silloin kun liuossäiliöön 
tehdään lisäyksiä.

16. Laita liuossäiliö koneeseen (Kuva 10).
17. Käännä etusuojusta (5) kunnes se on työasennossa. Käytä kahvaa (6) tämän toimenpiteen 

helpottamiseksi (Kuva 11).
18. Aseta akku akkukoteloon, joka sijaitsee koneen rungon takaosassa.
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YÖSKENTELY

TYÖSKENTELYN LOPUKSI

Ennen työskentelyn aloittamista, on tehtävä seuraava:

1. Suorita luvussa "TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN" kuvatut vaiheet.
2. Varmista, että lattianpyyhkimen runko koskettaa puhdistettavaa pintaa. Jos ei kosketa, käännä 

nuppia (1) nuolen osoittamaan suuntaan (Kuva 1).

HUOMIO: Kuvassa Kuva 1 näkyy koneen vasen puoli. Käännä päinvastaiseen suuntaan 
oikealla puolella olevaa nuppia.

3. Vapauta ohjausvarsi pystysuorasta asennosta ja käännä ohjausvartta itseäsi kohti.

NOUDATA VAROVAISUUTTA: älä aseta jalkaa koneen päälle tämän toimenpiteen aikana.

4. Säädä ohjausvarsi.
5. Laita kone päälle yleiskatkaisimesta (2) (Kuva 2).

HUOMIO: Jos yleiskatkaisimen led (2) (kuva 2) palaa, tarkoittaa se, että koneen sähköjärjestelmä 
on kytketty syöttöpiiriin.

HUOMIO: Kun kone on käynnistetty, etuvalot syttyvät ja sekä harjan moottori että imun moottori 
alkavat toimia.

6. Käynnistä pesuaineliuoksen syöttö painamalla sähköpumpun ohjauskytkintä (3) (Kuva 3).

HUOMIO: Sähköpumpun ohjauskytkimen (3) (Kuva 3) ledvalon palaminen kertoo, että 
sähköpumppu syöttää pesuaineliuosta.

7. Kone alkaa toimia täydellä teholla; toiminta jatkuu näin kunnes pesuaineaineliuos loppuu tai akku 
tyhjenee.

HUOMIO: Koneen rungossa oleva nivel takaa ohjattavuuden koneen käytön aikana. Kun haluat 
kaartaa vasemmalle, käännä kahvaa siihen suuntaan (Kuva 4); jos haluat kaartaa toiseen 
suuntaan, käännä kahvaa eri suuntaan.

HUOMIO: Jos käytön aikana koneen kanssa pitää palata taaksepäin, riittää, kun koneen runkoa 
käännetään 180°. Tämä tehdään kääntämällä ohjauskahvaa.

HUOMIO: Jos käytön aikana ohjausvarsi menee lepoasentoon (pystyasento), harjan moottori ja 
sähköpumppu lakkaavat toimimasta, ja muutaman sekunnin kuluttua myös imun moottori 
sammuu.

HUOMIO: Jos akun varaus laskee käytön aikana tiettyyn arvoon, harjan moottori ja 
sähköpumppu lakkaavat toimimasta, ja muutaman sekunnin jälkeen myös imun moottori 
sammuu automaattisesti. Sekä yleiskatkaisimen valo että sähköpumpun ohjauskytkimen valo 
jäävät palamaan.

Työskentelyn lopuksi ja ennen minkäänlaisiin huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä on suoritettava seuraavat 
toimenpiteet:

1. Sammuta kone yleiskatkaisimesta (1) (Kuva 1).
2. Käännä ohjaustanko pystysuoraan asentoon.

NOUDATA VAROVAISUUTTA: älä aseta jalkaa koneen päälle tämän toimenpiteen aikana.

3. Nosta lattianpyyhkimen runko maasta ja käännä nuppia (2) nuolen osoittamaan suuntaan (Kuva 2).

HUOMIO: Kuvassa Kuva 2 näkyy koneen vasen puoli. Käännä päinvastaiseen suuntaan 
koneen oikealla puolella olevaa nuppia.

4. Vie kone paikkaan, jossa likavesien tyhjennys voidaan suorittaa.

HUOMIO: Tälle toimenpiteelle tarkoitetun paikan tulee noudattaa ympäristönsuojelusta 
annettuja määräyksiä.

5. Irrota akku (3) akkukotelosta. Vapauta akku vetämällä kiinnitysvipua (4) nuolen osoittamaan 
suuntaan (Kuva 3).

6. Vedä akku irti akkukotelosta käyttämällä siinä olevaa kahvaa (Kuva 4).
7. Käännä etusuojus (5) loppuasentoon saakka. Käytä kahvaa (6) tämän toimenpiteen helpottamiseksi 

(Kuva 5).

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Nämä toimenpiteet on suoritettava käsineet kädessä, jotta 
vältetään mahdolliset kosketukset reunoihin ja metallisiin osiin.

8. Irrota koneen keräyssäiliö (7) Kuva 6).

9. Ota tyhjennyskorkki (8) pois paikaltaan keräyssäiliössä (Kuva 7).

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiteltäessä happamia tai alkalisia 
pesuaineita tai liuoksia, jotta käsille ei aiheutuisi vakavia vaurioita.

10. Tyhjennä säiliö.
11. Laita tyhjennyskorkki (8) paikalleen liuossäiliössä (Kuva 8).
12. Irrota koneen liuossäiliö (Kuva 9).

13. Ota pesuaineliuoksen täyttökorkki (9) pois paikaltaan liuossäiliössä (Kuva 10).
14. Tyhjennä säiliö.
15. Huuhtele säiliön sisäpuoli vesisuihkulla.
16. Laita pesuaineliuoksen täyttökorkki (9) paikalleen liuossäiliöön (Kuva 11).
17. Asenna molemmat säiliöt koneen sisälle. Asenna ensin liuossäiliö, sitten keräyssäiliö.
18. Käännä etusuojusta (5) kunnes se on työasennossa. Käytä kahvaa (6) tämän toimenpiteen 

helpottamiseksi (Kuva 12).
19. Lukitse ohjausvarsi vaaka-asentoon (Kuva 13).

NOUDATA VAROVAISUUTTA: älä aseta jalkaa koneen päälle tämän toimenpiteen aikana.

20. Käännä ohjausvarren kiinnitysvipua (10) nuolen kiertosuuntaan (Kuva 14).
21. Sulje ohjausvarsi työntämällä kahvaa (11) koneen runkoa kohti (Kuva 15).
22. Käännä ohjausvarren kiinnitysvipua (10) nuolen kiertosuuntaan (Kuva 16).
23. Vie laite seisontapaikkaan.
24. Aseta kone siten, että takaosa tulee kosketuksiin lattian kanssa (Kuva 17).

VAROITUS: 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.
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HUOLTO
Työskentelyn lopuksi ja ennen minkäänlaisiin huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä on suoritettava seuraavat 
toimenpiteet:

1. Sammuta kone yleiskatkaisimesta (1) (Kuva 1).
2. Käännä ohjaustanko pystysuoraan asentoon.

NOUDATA VAROVAISUUTTA: älä aseta jalkaa koneen päälle tämän toimenpiteen aikana.

3. Vie kone huoltotoimenpiteiden suorittamiseen tarkoitettuun paikkaan.

HUOMIO: Tälle toimenpiteelle tarkoitetun paikan tulee noudattaa ympäristönsuojelusta 
annettuja määräyksiä.

4. Irrota akku (2) akkukotelosta. Vapauta akku vetämällä kiinnitysvipua (3) nuolen osoittamaan 
suuntaan (Kuva 2).

5. Vedä akku irti akkukotelosta käyttämällä siinä olevaa kahvaa (Kuva 3).
6. Käännä etusuojus (4) loppuasentoon saakka. Käytä kahvaa (5) tämän toimenpiteen helpottamiseksi 

(Kuva 4).

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Nämä toimenpiteet on suoritettava käsineet kädessä, jotta 
vältetään mahdolliset kosketukset reunoihin ja metallisiin osiin.

7. Irrota tunnelin kansi (6) ja vedä kiinnitysvipuja (7) nuolien osoittamalla tavalla (Kuva 5).
8. Vedä harja (8) irti koneesta (Kuva 6).

HUOMIO: Tämän toimenpiteen aikana on ohjauskahvaa pidettävä paikallaan, jotta kone ei 
pääse liikkumaan vahingossa.

9. Puhdista harja juoksevalla vedellä ja poista harjan harjaksissa mahdollisesti olevat epäpuhtaudet. 
Tarkista harjasten kuluminen ja tarvittaessa vaihda uudet harjat (harjasten ulkonema ei saa olla 
alle 10 mm).

10. Asenna harja (8) harjan moottorissa olevaan tappiin. Harja on mahdollista asentaa vain yhden 
suuntaisesti (Kuva 7).

11. Asenna tunnelin kansi (6) ja vedä kiinnitysvipuja (7) nuolien osoittamalla tavalla (Kuva 8)
12. Irrota koneen keräyssäiliö (9) Kuva 9).
13. Ota tyhjennyskorkki (10) pois paikaltaan keräyssäiliössä (Kuva 10).

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiteltäessä happamia tai alkalisia 
pesuaineita tai liuoksia, jotta käsille ei aiheutuisi vakavia vaurioita.

14. Puhdista paineilmalla imumoottorin ilmanohjaustila; tilan sisäänmenoaukon tunnistaa kirjaimesta 
(A) (kuva 11).

15. Puhdista vesisuihkulla likaisen veden ohjaustila; tilan sisäänmenoaukon tunnistaa kirjaimesta (B) 
(kuva 12).

16. Huuhtele säiliön sisäpuoli vesisuihkulla.

17. Laita tyhjennyskorkki (10) paikalleen liuossäiliössä (Kuva 13).
18. Irrota koneen liuossäiliö (Kuva 14).
19. Ota pesuaineliuoksen täyttökorkki (11) pois paikaltaan liuossäiliössä (Kuva 15).
20. Huuhtele säiliön sisäpuoli vesisuihkulla.
21. Laita pesuaineliuoksen täyttökorkki (11) paikalleen liuossäiliöön (Kuva 16).
22. Irrota suodatinpatruuna (12) ja puhdista se vesisuihkulla, poista mahdollisesti takertuneet 

epäpuhtaudet, tarpeen vaatiessa vaihda patruuna (Kuva 17).

23. Laita suodatinpatruuna (12) paikalleen koneen rungossa (kuva 18).

HUOMIO: Laita suodatinpatruuna paikalleen kuvan 19 mukaisesti; venttiilin aktivointinupin (13) 
on osoitettava ylöspäin.

24. Asenna molemmat säiliöt koneen sisälle. Asenna ensin liuossäiliö, sitten keräyssäiliö.
25. Irrota imukanavan puhdistusharja (14) tuesta (Kuva 20).

26. Puhdista imukanavan sisäpuoli (15) harjalla (14) (Kuva 21).
27. Asenna imukanavan puhdistuharja (14) tukeen (Kuva 22).
28. Käännä etusuojusta (4) kunnes se on työasennossa. Käytä kahvaa (5) tämän toimenpiteen 

helpottamiseksi (Kuva 23).
29. Lukitse ohjausvarsi vaaka-asentoon (Kuva 24).

VAROITUS: älä aseta jalkaa koneen päälle tämän toimenpiteen aikana.

30. Käännä ohjausvarren kiinnitysvipua (16) nuolen kiertosuuntaan (Kuva 22).
31. Sulje ohjausvarsi työntämällä kahvaa (17) koneen runkoa kohti (Kuva 23).
32. Käännä ohjausvarren kiinnitysvipua (16) nuolen kiertosuuntaan (Kuva 24).
33. Aseta kone siten, että takaosa tulee kosketuksiin lattian kanssa (Kuva 25).

34. Varmista, että lattianpyyhkimen runko on työasennossa. Jos ei ole, käännä nuppia (18) nuolen 
osoittamaan suuntaan (Kuva 26).

12

9

10

10

9

10

13

11 12

14

17
16

10

11

11

15

16

19

1

1

OFF

3

2

2 3

5

4

4

8
6

65

7

8

6
7 8

7

17 18

12 12

13

20 21

14

15

5

4

23
14

22 24

22

16

23

17

24

16

25



HUOMIO: Kuvassa Kuva 26 näkyy koneen vasen puoli. Käännä myös koneen oikealla puolella 
olevaa nuppia.

35. Vie lattianpyyhkimen pyyhinosa huoltoasentoon ja vedä nuppia (18) ulospäin (Kuva 27). Vedä 
lattianpyyhkimen pyyhinosaa itseäsi kohti (Kuva 28).

HUOMIO: Tee edellä kuvattu toimenpide sekä vasemman- että oikeanpuoleiselle nupille.

36. Puhdista imukanavan aukko (19) huolellisesti kostealla liinalla (Kuva 29).

HUOMIO: Varo, ettet kadota tai vahingoita tiivistettä (20) imuaukon päällä (Kuva 29).

37. Puhdista lattianpyyhkimen rungon imukammio (21) huolellisesti kostealla liinalla (Kuva 30).
38. Puhdista lattianpyyhkimen rungon etukumi (22) huolellisesti kostealla liinalla (Kuva 31). Tarkista 

lattianpyyhkimen rungon etukumin kuluneisuus; jos kumin lattian kanssa kosketuksissa oleva reuna 
on rikkoutunut, vaihda kumi.

39. Puhdista lattianpyyhkimen rungon takakumi (23) huolellisesti kostealla liinalla (Kuva 32). Tarkista 
lattianpyyhkimen rungon takakumin kuluneisuus; jos kumin lattian kanssa kosketuksissa oleva 
reuna on rikkoutunut, vaihda kumi.

Lattianpyyhkimen kumien hyvä huolto takaa paremman lattian kuivauksen ja puhdistuksen sekä 
imun moottorin paremman kestävyyden. Vaihda lattianpyyhkimen kumit seuraavalla tavalla:

• Käännä lattianpyyhkimen rungon kiinnityssiipimuttereita (24) yhdeksänkymmentä astetta 
(Kuva 33).

• Vedä lattianpyyhkimen runko ulos lattianpyyhkimen pyyhinosassa olevista rei'istä. Varo, ettei 
imuaukon tiiviste katoa (Kuva 34).

• Vaihda kulunut tai vaurioitunut kumi.
• Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä 

järjestyksessä.

40. Vie lattianpyyhkimen pyyhinosa lepoasentoon ja vedä lattianpyyhkimen runkoa konetta kohti (Kuva 35).
41. Kiinnitä lattianpyyhkimen pyyhinosa lepoasentoon, työnnä nuppia (18) koneen sisälle päin (Kuva 

36) ja käännä sitä tämän jälkeen nuolen osoittamaan suuntaan (Kuva 37).

HUOMIO: Kuvassa Kuva 37 näkyy koneen vasen puoli. Käännä päinvastaiseen suuntaan 
koneen oikealla puolella olevaa nuppia.

42. Irrota ulostulon ilmansuodattimien (25) tuki koneesta ja paina kiinnityskielekettä (26) nuolen 

osoittamaan suuntaan (Kuva 38).
43. Puhdista suodatinpatruunat (27) paineilmalla (Kuva 39) pysytellen vähintään 20 senttimetrin 

etäisyydellä.

Ulostulon ilmansuodattimien hyvä huolto takaa imun moottorin paremman keston. Vaihda 
suodatinpatruunat seuraavalla tavalla:

• Irrota suodatinpatruunan tuet (28) suodatinten tuesta (Kuva 40).
• Irrota kulunut suodatinpatruuna (29) suodatinpatruunan tuesta (28) ja vaihda sen tilalle uusi (Kuva 41).

• Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä 
järjestyksessä.

44. Asenna ulostulon ilmansuodattimien tuki (25) koneeseen (Kuva 42).
45. Käännä kone työasentoon (Kuva 43).

46. Lukitse ohjausvarsi pystyasentoon. Vapauta varsi vetämällä pidikettä (30) nuolen osoittamaan 
suuntaan (Kuva 44).

47. Käännä etusuojus (4) loppuasentoon saakka. Käytä kahvaa (5) tämän toimenpiteen helpottamiseksi 
(Kuva 45).

48. Asenna molemmat säiliöt koneen sisälle ja asenna myös pesuaineliuoksen suodatinpatruuna. 
Asenna ensin pesuaineliuoksen suodatinpatruuna, sitten liuossäiliö ja viimeiseksi keräyssäiliö.

49. Käännä etusuojusta (4) kunnes se on työasennossa. Käytä kahvaa (5) tämän toimenpiteen 
helpottamiseksi (Kuva 46).

50. Aseta akku akkukoteloon, joka sijaitsee koneen takaosassa (Kuva 47).

51. Aseta kone siten, että takaosa tulee kosketuksiin lattian kanssa (Kuva 48).

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.

Tässä luvussa käsitellään yleisimpiä koneen käytön yhteydessä esiintyviä ongelmia. Jos ongelmien 
ratkaiseminen ei onnistu näiden tietojen avulla, on otettava yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.

VIKOJEN KORJAAMINEN
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ONGELMA MAHDOLLINEN 
AIHEUTTAJA

KORJAUSKEINO

KONE EI KÄYNNISTY

Yleiskatkaisin on sammutettu. Paina yleiskatkaisinta.

Varmista, että akku on laitettu 
koneeseen oikein. Laita akut koneeseen oikein.

Tarkasta akun lataustaso; 
katso tätä varten koneen 
takaosassa olevia led-valoja.

Jos akkujen varaustaso on 
erittäin alhainen, lataa ne 
täyteen.

AKKU EI OLE LATAUTUNUT 
OIKEIN

Virtajohdon pistoketta ei ole 
asetettu oikein akkulaturin 
alustan pistorasiaan.

Varmista, että akkulaturin 
virtajohdossa oleva pistoke on 
kytketty akkulaturin alustassa 
olevaan pistorasiaan.

Virtajohdon pistoketta ei ole 
asetettu oikein sähköverkon 
pistorasiaan.

Varmista, että akkulaturin 
virtajohdon pistoke on kytketty 
sähköverkon pistorasiaan.

Sähköverkon ominaisuudet 
eivät vastaa akkulaturin 
tarvitsemia ominaisuuksia.

Varmista, että akkulaturin 
arvokilvessä tiedot vastaavat 
sähköverkon ominaisuuksia.

Akkulaturin ledvalo vilkkuu 
toistuvasti.

Tarkasta akkulaturin käyttö- 
ja huolto-oppaasta mitä 
tarkoittavat eri vilkuntamerkit, 
joita akkulaturi antaa akun 
latausvaiheen aikana.

KONEEN ITSENÄINEN 
TOIMINTA-AIKA TYÖN 
AIKANA ON ERITTÄIN 
ALHAINEN

Tarkasta akun lataustaso; 
tarkasta ohjausnäytöllä 
näkyvä symboli. 

Jos akkujen varaustaso on 
erittäin alhainen, lataa ne 
täyteen.

HARJASSA LIIAN VÄHÄN 
PESUAINELIUOSTA

Vesijärjestelmässä olevan 
pesuaineliuoksen määrä ei 
sovellu aiottuun työtehtävään.

Täytä liuossäiliö pesuaineella.

Pesuaineliuoksen suodatin 
tukkiutunut.

Poista pesuaineliuoksen 
suodattimessa olevat tukokset 
(lue luku "HUOLTO").



HÄVITTÄMINEN

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Alla mainittu valmistava yritys:

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

37059 Santa Maria di Zevio (VR)
Vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että tuotteet

LATTIOIDEN MÄRKÄLAKAISUKONE, malli FIMOP

Ovat yhdenmukaiset seuraavien direktiivien kanssa:

• 2006/42/EY: Konedirektiivi.
• 2014/35/EU: Matalajännitedirektiivi.
• 2014/30/EU: Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi.

Lisäksi yhdenmukaiset seuraavien säädösten kanssa:

• EN 60335-1:2012/A11:2014
• EN 60335-2-72:2012 
• EN 60335-2-29:2004/A2:2010 
• EN 61000-3-2:2014 
• EN 61000-3-3:2013 
• EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011 
• EN 55014-2:2015 
• EN 62233:2008/AC:2008

Teknisen eritelmän kokoamiseen valtuutettu henkilö:

Sig. Giancarlo Ruffo
Via Invalidi del Lavoro n.1
37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY

Santa Maria di Zevio, 29/10/2019

FIMAP S.p.A.
Laillinen edustaja
Giancarlo Ruffo

Hävitä laite toimittamalla sen valtuutettuun hävityksestä huolehtivaan keskukseen. 
Ennen koneen hävittämistä on siitä irrotettava eri materiaalit, jotka on eriteltävä 
noudatettavien ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
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ONGELMA MAHDOLLINEN 
AIHEUTTAJA

KORJAUSKEINO

KONE EI PUHDISTA OIKEIN

Kone ei käynnisty. Lue osio "KONE EI 
KÄYNNISTY".

Syötetty pesuaineliuos ei riitä.
Lue osio “HARJASSA 
LIIAN VÄHÄN 
PESUAINELIUOSTA”.

Käytettyä harjaa ei ole 
kiinnitetty koneeseen oikein.

Kiinnitä harja koneeseen 
oikein.

Harjan harjakset ovat liian 
kuluneet

Tarkista harjojen kuluneisuus 
ja vaihda ne tarvittaessa (lue 
luku "HUOLTO").

LATTIAN PYYHIN EI KUIVAA 
KUNNOLLA

Imulaitteistossa on jokin 
tukkeuma

Poista tukokset 
lattianpyyhkimen rungosta 
(lue luku "HUOLTO").

Poista tukokset imukanavasta 
(lue luku "HUOLTO").

Poista tukokset keräyssäiliön 
kannesta (lue luku 
"HUOLTO").

LIIALLINEN VAAHDON 
MUODOSTUS

Käytetty pesuaine on 
vääränlaista.

Tarkista, että on käytetty 
hidastetulla vaahdon 
muodostuksella toimivaa 
puhdistusainetta.

Lattia ei ole kovin likainen. Laimenna liuossäiliössä 
olevaa pesuainetta enemmän.

LAITE EI IME OIKEIN
Keräyssäiliö on täynnä

Tyhjennä keräyssäiliö (lue 
luku “TYÖSKENTELYN 
LOPUKSI”).

Imulaitteistossa on jokin 
tukkeuma

Lue osio "LATTIANPYYHIN EI 
KUIVAA KUNNOLLA".
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