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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 tämä dokumentti on ohjekäsikirja 

 

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

 

 
 

Varoitusmerkki: 
Lue huolellisesti kohdat, joiden edellä on tämä merkki, 
käyttäjän turvallisuuden ja laiteturvallisuuden vuoksi 
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Laitteen vastaanotto                                 Sarjanumerolaatta 

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. 

 

Esipuhe  

Tämä on lattioiden märkälakaisukone, joka kahden kiekkomaisen tai 
sylinterin muotoisen harjan mekaanisen liikkeen avulla, riippuen 
valitusta versiosta, ja vesi-pesuaineseoksen kemiallisen vaikutuksen 
avulla kykenee puhdistamaan erilaisia lattioita ja likoja. Samalla laite 
kerää etenemisen aikana irrotetun lian ja ylimääräisen 
pesuaineliuoksen. 
Laitetta tulee käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Paraskin 
laite pystyy toimimaan kunnolla ja näyttämään tehokkuutensa 
ainoastaan, jos sitä käytetään ja huolletaan oikein. Tämän vuoksi 
pyydämme lukemaan huolellisesti tämän ohjekirjan ja lukemaan sitä 
uudelleen aina, kun laitteen käytössä ilmenee ongelmia. Tarpeen 
vaatiessa huoltopalvelumme on yhteistyössä jälleenmyyjien kanssa 
käytettävissä mahdollisia neuvoja tai suoria toimenpiteitä varten. 
 
MÄRKÄLAKAISUKONE MG 75B – 85B – 100B – 85BS 
 
TEKNINEN KUVAUS U/M MG - 75 MG - 85 MG - 100 MG 85 
Työskentelyalueen leveys mm 750 850 1000        850 
Lattianpyyhkimen leveys mm 1003 1103 1266 1103 
Maksimi työskentelykapasiteetti m2/h 4500 5100 6000 5100 
Kiekkoharjat/sylinterimäiset (N° 2) ∅mm 390 440 510 150 
Harjojen kierrosnopeus kierr./mi  185  185 160  700 
Harjojen moottori W 1500 1500 1500 2x90 
Harjoihin kohdistuva paine kg 60-80-100 60-80-100 60-80-100 60 
Vetomoottori V 36 36 36 36 
Vetomoottori W 900 900 900 900 
Vetopyörä ∅mm 260 260 260 260 
Etenemisnopeus km/h 0÷8 0÷8 0÷8 0÷8 
Ylitettävissä oleva kallistus täydessä lastissa % 15 15 15 15 
Imun moottori W 670 670 670 670 
Imulaitteen imu mbar 1400 1400 1400 1400 
Joustavat takarenkaat ∅mm 303x90 303x90 303x90 303x90 
Liuossäiliö l 170 170 170 170 
Keräyssäiliö l 175 175 175 175 
Pesuainesäiliö l 18 18 18 18 
Ohjauksen halkaisija mm 2000 2000 2000 2000 
Laitteen pituus mm 1750 1750 1750 1750 
Laitteen korkeus mm 1402 1402 1402 1402 
Laitteen leveys (ilman lattiapyyhintä) Säiliö mm 805 903 1053 940 
Akkutila (pxLxk) mm                         375x840x365  
Nimellisjännite akut V 36 36 36 36 
Akkujen kapasiteetti (C5) Ah 240 240 240 240 
Akkujen paino kg 315 315 315 315 
Laitteen paino (tyhjänä, ilman akkuja) kg 385.5 388.5 393.5 380 
Äänenpainotaso (IEC 704/1 kanssa yhdenmukainen) dB (A)       
Käteen kohdistuva tärinätaso m/s2       
Kehoon kohdistuva tärinätaso m/s2       
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MÄRKÄLAKAISUKONE MG 75B – 85B – 100B – 85BS - PERUSMALLI 
 

TEKNINEN KUVAUS U/M MG - 75 MG - 85 MG - 100 MG 85 
Työskentelyalueen leveys mm 750 850 1000        850 
Lattianpyyhkimen leveys mm 1003 1103 1266 1103 
Maksimi työskentelykapasiteetti m2/h 4500 5100 6000 5100 
Kiekkoharjat/sylinterimäiset (N° 2) ∅mm 390 440 510 150 
Harjojen kierrosnopeus kierr./mi  185  185 160  700 
Harjojen moottori W 900 900 900 2x90 
Harjoihin kohdistuva paine kg 60 60 60 60 
Vetomoottori V 36 36 36 36 
Vetomoottori W 900 900 900 900 
Vetopyörä ∅mm 260 260 260 260 
Etenemisnopeus km/h 0÷8 0÷8 0÷8 0÷8 
Ylitettävissä oleva kallistus täydessä lastissa % 15 15 15 15 
Imun moottori W 670 670 670 670 
Imulaitteen imu mbar 1400 1400 1400 1400 
Joustavat takarenkaat ∅mm 303x90 303x90 303x90 303x90 
Liuossäiliö l 170 170 170 170 
Keräyssäiliö l 175 175 175 175 
Ohjauksen halkaisija mm 2000 2000 2000 2000 
Laitteen pituus mm 1750 1750 1750 1750 
Laitteen korkeus mm 1320 1320 1320 1320 
Laitteen leveys (ilman lattiapyyhintä) Säiliö mm 805 903 1053 940 
Akkutila (pxLxk) mm                         375x840x365  
Nimellisjännite akut V 36 36 36 36 
Akkujen kapasiteetti (C5) Ah 240 240 240 240 
Akkujen paino kg 315 315 315 315 
Laitteen paino (tyhjänä, ilman akkuja) kg 385.5 388.5 393.5 380 
Äänenpainotaso (IEC 704/1 kanssa yhdenmukainen) dB (A)       
Käteen kohdistuva tärinätaso m/s2       
Kehoon kohdistuva tärinätaso m/s2       
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LAITTEESSA KÄYTETYT MERKIT 

  

  
Alustan nousun-laskun merkki 
Käytetään osoittamaan alustan nosto-lasku-painiketta 

  

 

Imun moottorin merkki 
Käytetään osoittamaan imun moottorin sammutuskytkintä 

  

 

Akkujen sähkölatauksen merkki 

  

 

Lattianpyyhkimen nousun-laskun merkki 
Käytetään osoittamaan lattianpyyhkimen automaattista/manuaalista toimintapainiketta 

  
Laitteen etenemis- tai peruutusnopeuden valitsimen etiketti 

  
Kolmella nopeudella etenemisen valitsimen tarra 
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LAITTEESSA KÄYTETYT MERKIT 

  

 

Yleiskatkaisimen merkki (avaimella toimiva katkaisin) 

Käytetään kojetaulussa osoittamaan onko laitteen avaimella toimiva kytkin asennossa päällä (I) tai 
sammutettu (O) 
 

  

 

Vedon toimintahäiriön merkkivalon merkki 

  

 

Akustisen merkinantolaitteen merkki 
Käytetään osoittamaan akustisen merkinantolaitteen painiketta  

  
Harjoihin kohdistuvan paineen merkki 
Käytetään osoittamaan harjoihin kohdistuvan paineen lisäämiseen käytettävää katkaisinta 

  
Vesimäärän (l/h) ja pesuainemäärän (%) sääntelyn merkki, järjestelmä FSS 
Käytetään kojetaulussa osoittamaan veteen liuenneen pesuaineen prosenttimäärää sääteleviä nuppeja, 
jotka myös säätelevät harjoihin tulevan veden määrää 

  
Perusmallin vesimäärän sääntelyn merkki 
Käytetään ohjauspylväässä osoittamassa harjoihin tulevan vesimäärän säätönuppia 
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LAITTEESSA KÄYTETYT MERKIT 

  

 

Ohjetarra koskien standardin tai tiivistetyn pesuaineen käyttöä 

 
 

KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT 

  

 

Osoittaa vaaratilannetta 

  
Kaasujen sisäänhengitysvaara ja syövyttävien nesteiden vuotovaara 

  

 

Osoittaa tulipalon vaaraa 
Älä mene avotulen lähelle 

  
Osoittaa hävitystapaa 
Noudata normeja 
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YLEISET TURVASÄÄNNÖT 

Alla annettuja sääntöjä tulee noudattaa tarkasti käyttäjään ja laitteeseen kohdistuvien vahinkojen välttämiseksi. 
 Lue huolellisesti laitteessa olevat kilvet, älä missään tapauksessa peitä niitä ja vaihda ne välittömästi uusiin, jos ne vioittuvat 
 Laitetta saa käyttää ainoastaan laitteen käyttöön koulutettu ja valtuutettu henkilökunta 
 Laitetta käytettäessä on kiinnitettävä huomiota muihin henkilöihin ja erityisesti lapsiin 
 Laite ei sovi kokolattiamattojen puhdistukseen 
 Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita, välttääksesi myrkyllisten kaasujen syntymisen 
 Älä laita nojaamaan laitetta vasten nesteitä sisältäviä säiliöitä 

 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% 
 Älä käytä laitetta tiloissa, joissa on räjähdysvaara 
 Älä käytä laitetta kuljetusvälineenä 
 Älä käytä happamia liuoksia, jotka saattavat vaurioittaa laitetta tai olla vahingoksi ihmisille 
 Vältä harjojen pyörimistä laitteen ollessa paikoillaan, koska tämä saattaa vaurioittaa lattiaa 
 Älä ime laitteella syttyviä nesteitä 
 Älä käytä laitetta vaarallisten pölyjen keräämiseen 
 Tulipalon sattuessa, käytä jauhesammutinta. Älä käytä vettä 
 Varo törmäämästä hyllyihin tai rakennustelineisiin, joista voi tippua esineitä  
 Sopeuta nopeus pito-olosuhteisiin 
 Älä käytä laitetta pinnoilla, joissa kallistus ylittää laitteen kilvessä annetun 
 Laitteen ollessa pysäköitynä, irrota virta-avain ja laita seisontajarru päälle 
 Laitteen on suoritettava pesu- ja kuivaustoimenpiteet samanaikaisesti. Eri toimenpiteet on suoritettava alueilla, joihin ulkopuoliset 

henkilöt eivät pääse. Merkitse kosteat lattiankohdat asianmukaisilla merkeillä 
 Jos havaitset laitteen toiminnassa häiriöitä, varmista ettei se johdu huollon puutteesta. Muussa tapauksessa pyydä korjausta FIMAP 

huoltokeskuksesta 
 Osia vaihdettaessa pyydä ALKUPERÄISIÄ vaihto-osia valtuutetulta FIMAP jälleenmyyjältä 
 Käytä ainoastaan alkuperäisiä FIMAP , jotka annetaan kappaleessa "HARJOJEN VALINTA JA KÄYTTÖ" 
 Vaaratilanteessa käytä nopeasti hätäkäsivipua (kytkin käyttäjän istuimen alla) 
 Tehtäessä huoltotoimenpiteitä on laite sammutettava ja akun liitin kytkettävä irti 
 HUOMIO: Palauta kaikki sähkökytkennät huoltotoimenpiteen jälkeen 
 Älä irrota suojuksia, joiden irrottamiseen vaaditaan työkaluja 
 Älä pese laitetta suoralla vesisuihkulla tai painepesurilla tai syövyttävillä aineilla 
 Vie laite tarkistettavaksi jokaisen 200 käyttötunnin jälkeen  FIMAP huoltokeskukseen 
 Välttääksesi liuossäiliön suodattimen likaantumisen, älä täytä laitteeseen puhdistusliuosta monta tuntia etukäteen 
 Ennen laitteen käyttöä tarkista, että kaikki luukut ja suojukset ovat käyttö- ja huoltokäsikirjassa osoitetuilla paikoilla 
 Ennen keräyssäiliön nostamista tarkista, että se on tyhjä 
 Hävitä kulutusmateriaalit voimassa olevia lakeja noudattaen 
 Laite ei aiheuta vahingollisia tärinöitä 
 Kun vuosien käytön jälkeen  FIMAP laitteesi on hävitettävä, hävitä oikealla tavalla laitteessa olevat materiaalit erityisesti öljyt, akut 

ja elektroniset osat. Huomioi, että laite on rakennettu kierrätettävistä materiaaleista 
 Ennen laitteen hävittämistä, akut on irrotettava 
 Akut on hävitettävä turvallisella tavalla voimassa olevia lakeja noudattaen 
 Laite ei ole sopiva lapsille tai fyysisesti vajaakuntoisille henkilöille, tai psyykkisesti vajaakuntoisille tai aistivammaisille tai henkilöille, 

joilla ei ole kokemusta eikä tuntemusta, jollei heitä valvota ja ohjata laitteen käyttöön heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan 
henkilön toimesta. 

 Lapsia on valvottava etteivät he leiki laitteella. 
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LAITTEEN VALMISTELU 

  

1 PAKETOIDUN LAITTEEN LIIKUTTELU 

Laite on pakattu pakkaukseen, jossa on astin haarukkatrukilla liikuttelua varten 
Pakkauksia ei saa asettaa päällekkäin. 
Kokonaismassa 400 kg (ilman akkuja) 
Pakkausten mitat mallille Mg 75/85 e 100/85BS: 
    

 
  

          MG 75/85       MG 85100 
     A :    1442 mm A :    1550 mm 
     B :    924 mm B :    1114 mm 
     C :    1774 mm C :    1794 mm  

A

C B

 

  

2 LAITTEEN OTTAMINEN ULOS PAKKAUKSESTA 

1. Poista ulkopuolinen pakkaus 
2. Laite on kiinnitetty tasoon kiiloilla, jotka lukitsevat pyörät 
3. Poista kiilat 

  

4. Kallistetun tason avulla laske laite tasolta, työntäen laitetta etuosasta. 
5. Säilytä taso mahdollista myöhempää kuljetustarvetta varten 
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LAITTEEN VALMISTELU 

  

3 AKKUJEN ASETTAMINEN LAITTEESEEN 

Akut on asetettava niitä varten olevaan tilaan, joka sijaitsee keräyssäiliön alla. Niiden 
liikuttelussa on käytettävä niiden painoon ja kiinnityksen suhteen sopivaa nostolaitetta. 
Lisäksi niiden on täytettävä säädöksessä CEI 21-5 asetetut vaatimukset. Akkutilan 
koko: 375 x 840 x H365 mm. 
   

 

 

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

 
 

  

 

Akkujen laittamiseksi: 
1. Lukitse laite laittamalla jarruvivun päälle 
2. Varmista, että keräyssäiliö on tyhjä 
3. Nosta tuolia kunnes turvapysäytin kiinnittyy 
4. Nosta keräyssäiliötä kunnes turvapysäytin kiinnittyy 
5. Aseta akut paikoilleen 

 
 

 

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

 

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

 
 

4 AKKULIITTIMEN KYTKENTÄ 

Akkuliitin (1) on kytkettävä laitteen liittimeen, joka sijaitsee käyttäjän istuimen alla (2). 

1 

2
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LAITTEEN VALMISTELU 

  

5 AKKULATURIN KYTKENTÄ 

Akkuliitin sijaitsee ohjauspaikan alla. Alempi osa (1), joka on kytketty akkuihin, on 
irrotettava laitteen liittimestä (2) ja kiinnitettävä akkulaturin liittimeen latausta varten. 
Kytkentäliitin toimitetaan pussissa, joka sisältää tämän ohjekirjan. Kytkentäliitin on 
kytkettävä akkulaturin kaapeleihin ohjeiden mukaan (katso akkulaturin käsikirja). 
  

 

HUOMIO! Tämän toimenpiteen saa suorittaa ainoastaan 
pätevä henkilökunta. Virheellinen tai epätäydellinen 
kaapeleiden kytkentä liittimeen saattaa aiheuttaa vakavia 
vahinkoja henkilöille tai esineille 
 

2 

  
6 AKKUJEN LATAUS 

Akkujen vioittumisen estämiseksi on vältettävä niiden tyhjentymistä kokonaan. Siksi 
lataus on aloitettava muutaman minuutin kuluessa akkujen latauksen vilkkuvan 
merkkivalon syttymisen jälkeen. 
HUOMAUTUS: Älä ikinä jätä akkuja täysin tyhjiksi vaikka laitetta ei käytettäisikään. 
Joka 10. latauskerta, tarkista elektrolyyttitaso ja täytä tarvittaessa tislatulla vedellä. 
 

 

 

 

HUOMIO! Latauksen aikana pidä istuin ylhäällä ja lukittuna 
paikoilleen sitä varten olevan tuen avulla. Varmista, että 
akkulaturi on sopiva asennetuille akuille sekä kapasiteetin 
että tyypin suhteen (lyijy/happo tai GEELI ja vastaavat). Älä 
ikinä lataa GEELIAKKUA epäsopivalla akkulaturilla. 
Noudata tarkasti akun valmistajan ja akkulaturin valmistajan 
antamia ohjeita. 
 

 
Tulipalon vaara: älä vie avotulta laitteen lähelle. 
 

 

Kaasujen sisäänhengitysvaara ja syövyttävien nesteiden 
vuotovaara 

1 
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LAITTEEN VALMISTELU 

  

7 AKKUTYYPPI 
Laitteen virtalähteenä voidaan käyttää: 

- lyijyakkuja nestemäisellä elektrolyytillä vetovoimaa varten; 

- hermeettisiä akkuja vetovoimaa varten kaasun ja geeliteknologian yhdistelmällä. 

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) 
 

Akkuosasto koostuu akkukotelosta 240 Ah C5 

  

8 HUOLTO JA AKKUJEN HÄVITYS 
Noudata akkujen valmistajan antamia huoltoa ja latausta koskevia ohjeita. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä akkulaturin valintaan, jos sitä ei toimiteta laitteen 

mukana, koska akkulaturityyppi riippuu akkutyypistä ja akun kapasiteetista. 

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 suojahanskoja 
käsiin kohdistuvien vakavien onnettomuuksien 
estämiseksi. 

 

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

  

9 AKKUJEN LATAUSTILANTEEN MERKKILAITE

Akun merkinantolaite on led, jossa 8 asentoa (7 keltaista, akku ladattu- 1 punainen - 
akut tyhjiä). 
 
 

 

HUOMIO: Muutaman sekunnin kuluessa punaisen 

merkkivalon syttymisestä, harjojen moottori sammuu 

automaattisesti. Residuaalilatauksella on kuitenkin 

mahdollista saattaa kuivaus loppuun ennen latauksen 

aloittamista 

  
10 LATTIAN PYYHKIMEN ASENNUS 

Lattianpyyyhin, joka pakkaussyistä toimitetaan irrallisina laitteesta, tulee asentaa 
kuvassa osoitetulla tavalla. Laita ensin paikoilleen lattianpyyhkimen vasen tappi (1) 
vasemman varren loveen. Liata sen jälkeen oikeanpuoleinen tappi (2) 
oikeanpuoleiseen loveen huolehtien, että jousi ja prikka pysyvät varren yläpuolella. 
Toimenpiteen helpottamiseksi löysää tapissa olevaa ohjauspyörää etukäteen. Kiristä 
sitten ohjauspyörä lukitaksesi lattianpyyhkimen.  
Lopuksi laita lattianpyyhkimen letku sitä varten olevan holkkiin (3). 

  
11 LATTIANPYYHKIMEN KALLISTAMINEN 

Kulun aikana takakumin on työskenneltävä 5 mm taitettuna taaksepäin koko 
pituudeltaan. 
Jos ilmenee tarvetta lisätä kumin kallistusta keskiosassa, on lattian pyyhkimen runkoa 
kallistettava taaksepäin kääntämällä säätölaitetta (1) vastapäivään. Kumin kallistuksen 
lisäämiseksi pyyhkimen sivuilla, käännä säätölaitetta (1)  myötäpäivään. 

  
12 LATTIANPYYHKIMEN TUEN KORKEUDEN SÄÄTÖ 

Lattian pyyhkimen korkeus on säädettävä kumien kulumisen mukaan. Tämän 
suorittamiseksi käännä nuppeja myötäpäivään (kiristä) nostaaksesi lattian pyyhintä ja 
vastapäivään (löysää) laskeaksesi sitä (2). 

 

1

2 

3

1

2 2 

Huomautus: Vasemman- ja oikean puoleisia pikkupyöriä on säädettävä yhtä paljon 
niin, että lattian pyyhin toimii lattian suuntaisesti. 
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LAITTEEN VALMISTELU 

  

13 PESUALUSTAN ROISKELÄPPIEN KUMIEN TUEN KORKEUDEN SÄÄTÖ 

Työskentelyvaiheessa kulun aikana alustan roiskeläppien kumien on hipaistava lattiaa. 
Tuen korkeuden muuttamiseksi eli roiskeläppien kumien, tulee säätönuppia (1) kiristää 
tai löysätä. 
 
Suorita yllä mainitut toimenpiteet molemmille koteloille (oikealle ja vasemmalle) 
 

  
14 KIEKKOHARJOJEN ASENTAMINEN 

1. Kytke akkuliitin 
2. Käännä avain asentoon “1” 
3. Käytä katkaisinta alustan nostamiseksi 
4. Käännä avain asentoon "0" ja irrota avain sähkötaulusta 

 

 

  

 

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

3

1 2

4

  
5. Alustan ollessa nostettuna, aseta harjat alustan alla olevaan levyyn kääntäen niitä, 

kunnes kolme painiketta menee levyssä oleviin syvennyksiin; käännä nykäyksittäin 
työntäen painiketta kohti kiinnitysjousta niin kauan, että se lukittuu. Kuvassa on 
osoitettu oikean harjan kääntösuunta sen kytkemiseksi, vasenta harjaa pitää 
kääntää vastakkaiseen suuntaan. 
 

 

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

 

  

1 
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LAITTEEN VALMISTELU 

  

15    HARJAAVAN ALUSTAN ROISKELÄPPIEN KUMIEN TUEN KORKEUDEN SÄÄTÖ (BS) 

Työskentelyvaiheessa kulun aikana alustan roiskeläppien kumien on hipaistava lattiaa. 
Tuen korkeuden muuttamiseksi eli roiskeläppien kumien, tulee säätönuppeja (1) 
kiristää tai löysätä 
 
Suorita yllä mainitut toimenpiteet molemmille koteloille (oikealle ja vasemmalle) 
 

  
16 SYLINTERIMÄISTEN HARJOJEN ASENNUS (85BS)

1. Kytke akkuliitin 
2. Käännä avain asentoon “1” 
3. Nosta alustaa vivun avulla  
4. Käännä avain asentoon "0" ja irrota avain sähkötaulusta 

 

 

  

 

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

3

1 2

4

  
5. Alustan ollessa ylhäällä, irrota puikko (6) ja ujuta ulos etutappi (5), nosta 

roiskeläppien tukea (7) kunnes kiinnitysruuvi (8) on aukon kohdalla. 
6. Käännä tukea (7) niin, että se irtoaa ruuvista (8) ja ujuta irti vasen roiskeläppä. 

Asentaaksesi harjan vastakkaiselta puolelta, ujuta irti oikeanpuoleinen roiskeläppä 
toistaen samat toimenpiteet. 
 
 

 

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

 

  

6

5 

1 
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LAITTEEN VALMISTELU 

  

7. Irrottaaksesi harjan tukilevyn (9) laske sitä niin, että se koskee putkea ja vedä se ulos. 
8. Ujuta sylinterimäinen harja (10) putken aukkoon. Nosta harjaa työntämällä sitä 

eteenpäin niin, että harjan napa menee vetopyörään. 
9. Ujuta harjan tukeen (9) kiinnitetty liikkuva vetopyörä (11) sylinterimäiseen harjaan (10). 
10.  Nosta tukea (9) niin, että sen hammastus kiinnittyy putken sisäsivuun. Laske 

samanaikaisesti kiinnitysvipua (12) niin, että se menee tuessa olevaan neliömäiseen 
koloon (9). 

11.  Vapauta tuki (9) työntämällä sitä kevyesti eteenpäin kunnes nousu loppuu 
12.  Toista samat toimenpiteet oikeanpuoleisen harjan tuelle 
13.  Säädä harjojen kohdistusta ruuvien (13) avulla niin, että tuen (9) alempi reuna sattuu 

yhteen harjaavan putken kanssa. 
14.  Asenna takaisin sivuroiskeläpät tekemällä irrotustoimenpiteet käänteisessä 

järjestyksessä. 

 

10 9

 

13 

12 

11 
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LAITTEEN VALMISTELU 

  

17 KERÄYSSÄILIÖ 

Tarkista imuputken (1) oikea asento. Putki on laitettava putkiliitokseen. 

 
Varmista, että tyhjennysputkessa olevan nupin korkki (2) on kiristetty. 
 

 

  

18 PESUAINELIUOS ANNOSTELUJÄRJESTELMÄLLÄ FSS 

Laite on varustettu veden/pesuaineen automaattisella annostelujärjestelmällä. 
Tämä laite mahdollistaa kojetauluun asetetun kahden nupin avulla käytetyn veden ja 
pesuaineen määrän säätelyn.Täytä säiliö nestemäisellä pesuaineella valmistajan 
ohjeiden mukaan tai pesuainetason osoittimen (1) mukaan. Sulje tason osoitin 
kunnolla niin, ettei nestettä pääse vuotamaan laitteen normaalin käytön aikana.  
Vesi/pesuaineseoksen säätelemiseksi katso kappale “Pesuaineen säätö” 
    
                       

 

 

    

 

  

 

HUOMIO: FSS annostelujärjestelmän materiaalit antavat 
mahdollisuuden käyttää happamia tai alkalisia 
pesuaineita seuraavilla varoituksilla: Käytä aina 
pesuaineita, joiden säilytysastioissa näkyy teksti 
käytöstä lattioiden märkälakaisukoneissa. Älä käytä 
happamia, alkalisia tuotteita äläkä liuoksia, joissa ei ole 
ym. merkintää. 
Suosittelemme lisäksi käyttämään hidastetulla 
vaahtoutumisella toimivia pesuaineita  
Älä käytä puhdasta etikkaa, soodaa, valkaisuainetta, 
klooria, formaldehydiä tai mineraaliliuoksia.  Epäselvissä 
tapauksissa, ota yhteyttä Fimap-huoltoon. 
Jos järjestelmää FSS ei käytetä päivittäin, pese 
pesuainepiiri vedellä. 

 

  

1

2 

1 
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LAITTEEN VALMISTELU 

  

19 PESUAINELIUOS (MALLI ILMAN FSS-JÄRJESTELMÄÄ) TAI VESI-
PESUAINELIUOKSEN KÄYTTÖ 

Avaa liuossäiliön korkki (1), tarkista että liuossuodatin (2) on asennettu oikein ja täytä 
puhtaalla vedellä, jonka lämpötila ei ylitä 50°C. Lisää säiliöön nestemäistä pesuainetta 
valmistajan antamien konsentraatiota ja tapaa koskevia ohjeita noudattaen. 
Liuossäiliön vesitasoa on mahdollista kontrolloida istuimen sivussa olevan tason 
osoittimen (3) avulla. Liiallisen vaahdon muodostumisen välttämiseksi, joka saattaisi 
vahingoittaa imun moottoria, käytä minimi prosenttimäärä pesuainetta. 
    

    

 

HUOMIO: Laita käsiin suojahanskat ennen kuin käsittelet 
pesuaineita tai happamia tai alkalisia liuoksia, estääksesi 
palovammojen syntymisen käsiin. 

                    

  

 

HUOMIO: Käytä aina pesuaineita, joiden 
säilytysastioissa näkyy teksti käytöstä lattioiden 
märkälakaisukoneissa. Älä käytä happamia, alkalisia 
tuotteita äläkä liuoksia, joissa ei ole ym. merkintää. 
Suosittelemme lisäksi käyttämään hidastetulla 
vaahtoutumisella toimivia pesuaineita 
Älä käytä happoja puhtaissa muodoissa äläkä käytä yli 
mukana tulevassa kilvessä annettujen pitoisuuksien. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 

  
20 LIUOSSÄILIÖ TYHJÄ -LAITE 

Liuossäiliössä vesimäärän tarkistamiseksi, käyttäjän istuimen vieressä sijaitsee tason 
osoitin. Kun osoitin on kirjaimen “E” (Empty) kohdalla, suosittelemme täyttämään 
liuossäiliön. 
 
Annostelujärjestelmällä (FSS) varustetussa märkälakaisukoneessa on varusteena 
liuossäiliön täyttöjärjestelmä. Täyttö tapahtuu pikaliittimen (4) kautta, joka on varustettu 
kellukkeella liiallisen täyttämisen estämiseksi. 

  

2 

4 

3
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TYÖSKENTELY 

  
TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN 

1. Suorita laitteen valmistelutoimenpiteet. 
2. Kytke liitin akkuihin. 
3. Istu ohjauspaikalle. 
4. Tarkista, että seisontajarru on pois päältä. 
5. Käännä yleiskatkaisimen avainta neljännes kierros myötäpäivään. Kojetaulussa 

syttyy välittömästi näyttö, joka osoittaa akkujen lataustasoa. 
 
 

  

 

 

6. Laita lattianpyyhkimen katkaisin automaattiasentoon, imu käynnistyy 
automaattisesti.  

7. Työnnä harjojen katkaisinta alaspäin (Down), alustan laskemiseksi. 
 

  

9. Perusmallissa siirrä hanan vipua alaspäin ja säädä haluttu liuosmäärä . (jos 
laitteessa on annostelujärjestelmä katso kappale“VEDEN/PESUAINEEN 
AUTOMAATTISEN ANNOSTELUN FSS SÄÄTÖLAITE) 

 

10. Aseta valitsin eteenpäinkulku asentoon. 
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TYÖSKENTELY 

  
12. Valitse etenemisnopeus kääntämällä kahvaa (1). Valitsimella on kolme merkeillä 

osoitettua asentoa: kilpikonna = hidas kulku, keskiasento = normaali kulku, jänis = 
nopea kulku 

13. Painamalle kaasupoljinta (2), laite alkaa liikkua ja lattianpyyhin laskeutuu. 
Ensimmäisten työskentelymetrien aikana tarkista, että liuoksen määrä on riittävä ja 
että lattian pyyhin kuivaa kunnolla. .  

 
 
 

Laite alkaa toimimaan täydellä teholla, kunnes pesuaineliuos loppuu tai akut 
tyhjenevät. 

 

  
VEDEN/PESUAINEEN AUTOMAATTISEN ANNOSTELULAITTEEN SÄÄTÖ (FSS) 

Laite toimitetaan kommutaattorien ja nuppien kanssa säätöä varten. 
Säätötoimenpiteen jälkeen voidaan nupit irrottaa ja peittää kolot mukana tulevilla 
kumitapeilla. 
Vasemmanpuoleisella nupilla säädellään liuoksen virtausta. Oikeanpuoleisella 
säädellään pesuainetta.  
Pesuaineen asteikossa on jokaiselle 7 asennolle kaksi arvoa, jotka on ilmoitettu 
prosenteissa. 
Sisäinen asteikko viittaa tiivistepesuaineisiin, ulkoinen standardipesuaineisiin. 
Normaalien pesuaineiden käyttämiseksi riittää säiliön täyttäminen pesuaineella. 
Tiivistettyjen pesuaineiden käyttämiseksi on tyhjään säiliöön laitettava 3 l tiivistettyä 
pesuainetta ja lisättävä sitten 12 l vettä. 
Joka tapauksessa sovita veden/pesuaineen määrä lattian likaisuuden mukaan 

  
HUOMIO: Automaattinen annostelujärjestelmä FFS on suunniteltu toimimaan 
nestemäisellä pesuaineella. Tästä syystä liuoksessa olevan pesuaineen määrän 
virhemarginaali on 5% suhteessa valittuun nimellisarvoon. 

1 2

 
HUOMIO! Tämä toimenpide on suoritettava hanskat 
kädessä, jotka estävät kontaktin vaarallisten liuosten 
kanssa.  
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TYÖSKENTELY 

  

HARJOJEN PAINE 

Harjoihin kohdistuvaa painetta on mahdollista lisätä kojetaulussa ratin oikealla puolella 
sijaitsevan katkaisimen avulla. 
Paine on valittava lattian tyypin ja likaisuuden mukaan. Paineen lisäys aiheuttaa 
harjojen suurempaa kulumista ja lisääntynyttä energian kulutusta (katso lisätietoja 
kappaleesta “HARJOJEN VALINTA JA KÄYTTÖ”) 

  
HUOMIO: Jos työskentelyn aikana ilmenee ongelmia sammuta laite avaimella, laita 
jarru päälle työntämällä vipuja alaspäin ja vetämällä itseäsi kohden kunnes se 
aktivoituu ja irrota välittömästi hätävipu, joka sijaitsee käyttäjän istuimen alla. Nämä 
käskyt lukitsevat laitteen kaikki liikkeet. Jatkaaksesi työskentelyä ongelman ratkettua, 
kytke uudelleen liitin, käynnistä laite avaimella ja irrota käsijarru. 
Laite ei liiku eteenpäin, jos käyttäjä ei istu paikoillaan. 

  
Kun akkujen lataus on loppumassa näyttöön ilmestyy "vilkkuva nolla" ja harjojen 
moottori sammuu automaattisesti;akut on ladattava välittömästi. 
Akkuihin jää residuaalilataus, joka antaa mahdollisuuden kuivatuksen 
loppuunsuorittamisen ja laitteen siirron latauspisteeseen 

 

  
LIIAN TÄYNNÄ -VÄLINE 

Laite on varustettu liian täynnä -katkaisimella, joka pysäyttää imun moottorin kun 
keräyssäiliö on täynnä. 
Tässä tapauksessa säiliö on tyhjennettävä. Jatkaaksesi työtä sammuta ja käynnistä 
uudelleen yleiskatkaisin avaimella 

  
VETO 

Laite on varustettu elektronisesti kontrolloidulla vedolla, jossa kolme etenemisnopeutta 
ja kolme peruutusnopeutta. Laitteen siirtämiseksi on käännettävä avainta ja siirrettävä 
painiketta (1) eteenpäin (eteenpäinkulku) tai taaksepäin (peruutus). Työntämällä 
kulkupoljinta laite alkaa liikkua. Etenemisnopeutta on mahdollista säädellä kääntämällä 
valitsinta. 
Peruutettaessa laite päästää akustisen merkin  
Perusmallissa nopeudensäätö tapahtuu kiihdyttimen polkimella. 

 

1 
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TYÖSKENTELY 

  

JARRUT 

Laite on varustettu sähköisellä jarrujärjestelmällä. Normaalioloissa jarruttaminen 
tapahtuu nostamalla jalan kulkupolkimelta. Jos jalkajarru ei toimi tai tarvittaessa 
(pysähdys, vaara jne.) käytä jalkakäyttöistä konejarrua työntämällä alaspäin ja 
vetämällä sitä itseään päin vivun (1) kiinnittämiseksi. 

  
AKUSTINEN MERKINANTOLAITE 

Laite on varustettu akustisella merkinantolaitteella, jota ohjataan sähköohjauksia 
sisältävään kojelautaan asetetun painikkeen avulla.  
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TYÖSKENTELY 

  

VILKKUVALO (mallit, joissa sarjana FSS-annostelujärjestelmä) 

Laite on varustettu vilkkuvalolla, joka syttyy automaattisesti kun yleiskatkaisimen 
avainta käännetään. 
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TYÖSKENTELYN LOPUKSI 

  

Työskentelyn lopuksi ennen minkäänlaisten huoltotoimenpiteiden suorittamista, 
suorita seuraavat toimenpiteet: 
1. Sulje hana tai käännä nupit asentoon OFF, jos varusteena FSS-

annostelujärjestelmä 
2. Aseta lattianpyyhkimen katkaisin asentoon OFF, lattianpyyhin nousee 

automaattisesti 
 

  

 

4. Sammuta imumoottorin katkaisin. 
5. Nosta alusta painikkeen avulla. 
6. Vie laite vedentyhjennyspaikkaan. 
7. Sammuta laite kääntämällä avainta 1/4 kierrosta vastapäivään. 

  
9. Ota letku pois paikoiltaan, avaa tyhjennyskorkki ja tyhjennä keräyssäiliö.  

 
 

 

HUOMIO! Tämä toimenpide on suoritettava hanskat 
kädessä, jotka estävät kontaktin vaarallisten liuosten 
kanssa. 

 

  

 

11. Puhdista lattianpyyhin vesisuihkulla. Lattian pyyhin on nostettava, kun laite ei ole 
toiminnassa. Näin estetään kumin vioittuminen. Kumien puhdistamisen 
helpottamiseksi, lattianpyyhintä on mahdollista kääntää eteenpäin. (PAITSI 
PERUSMALLEISSA) 

12. Irrota imuletku (1) lattianpyyhkimen holkista 
13. Vedä ulos nuppi (2) ja nosta pyyhintä tuen avulla (3). 
14. Käännä lattianpyyhintä eteenpäin kunnes se lukittuu. Nuppi (2) kiinnittyy tukeen 

(4) niin, ettei lattianpyyhin pääse palaamaan taaksepäin 
15. Kumien puhdistuksen jälkeen, vie lattianpyyhin alkuperäiseen asentoon vetämällä 

nupista ja kääntämällä tukea taaksepäin niin, että se kiinnittyy. 

 

1 

3

2 

4 
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PÄIVITTÄINEN HUOLTO 

  

KERÄYSSÄILIÖN PUHDISTUS 

1. Tyhjennä säiliö joustavan putken kautta, avaa nuppia muutama kierros ja vedä 
tyhjennyskorkki ulos 
 
 
 

 

HUOMIO! Tämä toimenpide on suoritettava hanskat 
kädessä, jotka estävät kontaktin vaarallisten liuosten 
kanssa. 

 

  
2. Nosta kantta kunnes tuki (2) kiinnittyy keräyssäiliön tukeen (3) 
3. Varmista, että kannen (4) sisälle asetettu suodatin on puhdas ja löysää 

tarvittaessa kannen kiinnitysruuveja ja huuhtele suodatin huolellisesti 
 

 

2

 
5. Tarkista, että sähköinen kelluke (5) säiliön sisäpuolella on puhdas 
6. Huuhtele keräyssäiliö ja puhdista tyhjennyskorkki 
7. Aseta paikoilleen tyhjennysputken korkki ja laske imun kantta. Irrottaaksesi 

puntelin (3) riittää, että kantta nostetaan hieman, irrota punteli (3) ja laske kansi 
alas. 

 

  
LATTIANPYYHKIMEN PUHDISTUS 

3 

4 

5

 

Puhdista lattianpyyhin vesisuihkulla. Tarkista kumien kunto ja tarvittaessa käännä 
niitä tai vaihda ne. Imuyksikön huolellinen puhdistus takaa imun moottorin pidemmän 
keston. 
Puhdista lattianpyyhkimen putki varmistaen ettei putkessa ole tukoksia. 
(Lisätietojen saamiseksi katso kappale 9 – TYÖSKENTELYN LOPUKSI)  
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PÄIVITTÄINEN HUOLTO 

  

SUODATTIMEN JA LIUOSSÄILIÖN PUHDISTUS: 

1. Tyhjennä puhtaan veden säiliö irrottamalla korkin (1) ja kun säiliö on tyhjä aseta 
korkki paikoilleen. 

2. Avaa hana 
3. Irrota suodatin ja huuhtele se huolellisesti (2) 
4. Irrota liuossäiliön tyhjennysaukon korkki 
5. Puhdista liuossäiliön sisäosa vesisuihkulla 
6. Irrota suodatinpatruuna ja puhdista se 
7. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla em. toimenpiteet käänteisessä 

järjestyksessä 
 2 

 

  
KIEKKOMAISTEN HARJOJEN IRROTUS 

1. Kytke akkuliitin, jos se ei ole kytkettynä 
2. Käännä avain asentoon 1 
3. Nosta alustaa manipulaattorin avulla (jos alusta ei ole valmiiksi korkea) 
4. Käännä avain asentoon 0 ja irrota sähkötaulusta (harjojen  irrottaminen 

sähkösyötön ollessa päällä saattaa aiheuttaa vammoja käsiin) 

1

 

 

HUOMIO! Tämä toimenpide on suoritettava hanskat 
kädessä, jotka estävät kontaktin vaarallisten liuosten 
kanssa. 

 
3

1 2

4
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5. Käännä harjaa kunnes se tulee ulos harjojen pitimen laatassa olevasta paikasta, 
kuvan osoittamalla tavalla. Kuvassa on osoitettu oikean harjan kääntösuunta sen 
irrottamiseksi, vasenta harjaa pitää kääntää vastakkaiseen suuntaan. 

 

 

 

HUOMIO! jos harjat lukittuvat suorita toimenpiteet 
kohtaan 4 saakka, irrota kotelo ujuttamalla irti nupit; 
käännä harjaa kunnes se on alustan harjapitimen laatan 
lovessa olevan aukon alapuolella, laita ruuvimeisseli 
aukkoon ja lukitse laatta. Käännä harjaa voimakkaasti 
niin, että se irtoaa. 
Asentaa kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla em. 
toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä. 
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PÄIVITTÄINEN HUOLTO 

  

SYLINTERIMÄISTEN HARJOJEN IRROTUS 

1. Kytke akkuliitin, jos se ei ole kytkettynä 
2. Käännä avain asentoon 1 
3. Nosta alustaa manipulaattorin avulla (jos alusta ei ole valmiiksi korkea) 
4. Käännä avain asentoon 0 ja irrota sähkötaulusta (harjojen  irrottaminen 

sähkösyötön ollessa päällä saattaa aiheuttaa vammoja käsiin) 

 

 

HUOMIO! Tämä toimenpide on suoritettava hanskat 
kädessä, jotka estävät kontaktin vaarallisten liuosten 
kanssa. 

 
3

1 2

4
 

  
5. Alustan ollessa ylhäällä, irrota puikko (6) ja ujuta ulos etutappi (7) 
6. Nosta roiskeläppien tukea (5) kunnes kiinnitysruuvi (8) on vastaavan aukon 

kohdalla. 
7. Vedä ulos roiskeläppien tuki (5) laittaen sen nojaamaan lattiaa vasten. 
 
 

 
 

 

  
8. Työnnä alas harjan tukilevyä (9) ja vedä ulospäin kunnes se irtoaa harjasta. 
9. Irrota sylinterimäinen harja (10) vetämällä sitä itseäsi kohti ja vedä se ulos 

putkesta 

5 8

7

6

10. Puhdista harjan harjakset vesisuihkulla 
11. Asenna paikoilleen sylinterimäiset harjat (katso SYLINTERIMÄISTEN HARJOJEN 

ASENNUS) 
 

  
SÄILIÖN PUHDISTUS 

10 

9

12. Irrota vasemmat sivuroiskeläpät 
13. Ujuta irti keräyslaatikko (1) 
14. Tyhjennä säiliö ja puhdista se vesisuihkulla 
15. Asenna paikoilleen keräyslaatikko 
16. Asenna paikoilleen vasemmat sivuroiskeläpät 
 

1 
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VIIKOTTAINEN HUOLTO 

  
IMULETKUN PUHDISTUS 

Tarkista jos imu on riittämätön, ettei lattian pyyhkimen letku ole tukossa. Pese letkun 
sisäosa vesisuihkulla, suihkuttaen puolelta, josta se laitetaan säiliöön. Suorita tämä 
seuraavalla tavalla: 
1. Irrota imuputki paikoiltaan (1) keräyssäiliöstä 
2. Pese letku vesisuihkulla, suihkuttaen puolelta, josta se laitetaan säiliöön 
3. Asentaa kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla em. toimenpiteet käänteisessä 

järjestyksessä 
 
 
 

 

HUOMIO! Tämä toimenpide on suoritettava hanskat 
kädessä, jotka estävät kontaktin vaarallisten liuosten 
kanssa. 

 
  

 

LIUOSSÄILIÖN JA PESUAINESÄILIÖN PUHDISTUS 

Liuossäiliö on puhdistettava ainakin kerran viikossa. Näin laite pysyy loistavassa 
kunnossa: 
1. Irrota liuossäiliön alakorkki. 
2. Irrota liuossäiliön yläkorkki ja siihen kuuluva suodatin. 
3. Puhdista säiliö vesisuihkulla ylemmän täyttöaukon kautta. 
4. Aseta molemmat korkit paikoilleen. Nyt laite on valmis uutta työsykliä varten. 

 
  

  

 

5. Irrota pesuainesäiliön tason osoitin. 
6. Avaa laitteen alaosassa oleva pesuaineen tyhjennyshana. Sijaitsee lähellä 

vesihanaa. 
7. Puhdista säiliö vesisuihkulla ylemmän täyttöaukon kautta. 
8. Aseta korkki paikoilleen ja sulje hana. Nyt laite on valmis uutta työsykliä varten. 

  

 

1
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VIIKOTTAINEN HUOLTO 

  
KERÄYSSÄILIÖN PUHDISTUS 

1. Tyhjennä keräyssäiliö joustavan letkun kautta irrottamalla letkun (1) tuesta (2) 
2. Avaa suuaukko löysäämällä sulun laippaa (3) 

 

 

HUOMIO! Tämä toimenpide on suoritettava hanskat 
kädessä, jotka estävät kontaktin vaarallisten liuosten 
kanssa. 

 
 

2 

3

  
3. Avaa keräyssäiliön kansi ja huuhtele sisäpuoli 
4. Puhdista suuaukko ja kiristä laippa 

1 

5. Aseta letku paikoilleen tukeen ja sulje säiliön korkki 
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YLIMÄÄRÄINEN HUOLTO 

  

 

LATTIANPYYHKIMEN ETUKUMIN VAIHTO 

Jos lattianpyyhkimen etuosa on kulunut, se ei enää ime kunnolla ja näin ollen laite ei 
kuivaa hyvin. Sen vaihtamiseksi toimi seuraavalla tavalla: 
1. Irrota lattianpyyhin laitteesta 
2. Löysää ruuveja, jotka pitävät kiinni etukumia (1) 
3. Ujuta ulos kumin puristusosan terä 
4. Ujuta ulos kumi ja vaihda se 

Asentaa kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla em. toimenpiteet käänteisessä 
järjestyksessä 
 

  

1

1

LATTIANPYYHKIMEN TAKAKUMIN VAIHTO 

Jos lattianpyyhkimen takakumi on kulunut eikä enää kuivaa kunnolla, voidaan 
kuivausreuna vaihtaa seuraavalla tavalla: 
1. Työnnä ja käännä lukituslaattoja (1) 
2. Ujuta irti kumin painaja ja kumi 
3. Käännä kumi ja vaihda tarvittaessa 
4. Asentaa kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla em. toimenpiteet käänteisessä 

järjestyksessä  
5. Säädä lattianpyyhkimen korkeutta kumin mukaan (katso “LATTIANPYYHKIMEN 

TUEN KORKEUDEN SÄÄTÖ”) 
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ALUSTAN ROISKELÄPPIEN VAIHTO 

1. Tarkista pesevän alustan roiskeläppien kunto säännöllisesti. Tarvittaessa vaihda 
ne seuraavalla tavalla: 

2. Laske alustaa niin, että se koskee lattiaan 
3. Irrota kotelo ujuttamalla ulos puikot (1) 
4. Löysää ruuveja (2), jotka kiinnittävät terien pitimet roiskeläppiin 
5. Irrota roiskeläpät ja vaihda ne uusiin 
6. Asentaa kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla em. toimenpiteet käänteisessä 

järjestyksessä 

  

12 
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TOIMINNAN OHJAUS 

  

 

 

HARJOIHIN EI TULE RIITTÄVÄSTI VETTÄ 

1. Tarkista, että hana on auki 
2. Tarkista, että liuossäiliössä on vettä  
3. Puhdista liuossuodatin 

 
  
LATTIAN PYYHIN EI KUIVAA KUNNOLLA 

1. Tarkista, että lattianpyyhin on puhdas 
2. Tarkista lattianpyyhkimen säädöt (katso “LAITTEEN VALMISTELU”) 
3. Puhdista koko imuyksikkö (katso “VIIKOTTAINEN HUOLTO”) 
4. Vaihda kumiosat, jos ne ovat kuluneet 

 

  
LAITE EI PUHDISTA KUNNOLLA  

1. Tarkista harjojen kulumisaste ja vaihda tarvittaessa. Harjat tulee vaihtaa, kun 
harjakset ovat noin 15mm mittaiset. Vaihtoa varten katso “HARJOJEN VAIHTO”, 
tai “ HARJOJEN IRROTUS” ja  “HARJOJEN ASENNUS”. 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”). 
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TOIMINNAN OHJAUS 

  

LIIALLINEN VAAHDON MUODOSTUS 

Tarkista, että on käytetty hidastetulla vaahdon muodostuksella toimivaa pesuainetta. 
Lisää mahdollisesti minimimäärä vaahdon estoainetta keräyssäiliöön. 
Ota huomioon, että vaahtoa muodostuu enemmän lattian ollessa vain vähän likainen 
ja tässä tapauksessa suosittelemme laimentamaan lisää pesuaineliuosta. 
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TOIMINNAN OHJAUS 

  

IMULAITE EI TOIMI 

1. Tarkista onko keräyssäiliö täynnä ja tyhjennä tarvittaessa  
2. Tarkista kelluvan katkaisimen moitteeton toiminta (katso myös “KERÄYSSÄILIÖN 

PUHDISTUS” kappaleessa “PÄIVITTÄINEN HUOLTO”) 

 
  
HARJOJEN MOOTTORI EI TOIMI 

HUOMIO lattioiden vaurioitumisen estämiseksi moottori käynnistyy ainoastaan 
kun laite liikkuu eteenpäin 

1. Tarkista, että alusta on laskettu alas 
2. Käyttäjän on istuttava paikoillaan 
3. Tarkista, että etenemisen käsittelylaite on asennossa eteen- tai taaksepäin 
4. Tarkista ettei lämpösuojus ole lauennut. 

Tarkista pesuyksikön sähköliittimen ja turvaliittimen oikea kytkentä . 

 
  
ALUSTAA TAI LATTIANPYYHINTÄ EI OLE MAHDOLLISTA NOSTAA TAI LASKEA 

1. Laite on varustettu sähkösuojilla, jotka ohjaavat alustan ja lattianpyyhkimen 
nousun/laskun vaihdemoottorejaYlikuormituksen sattuessa sulakkeet katkaisevat 
sähkönsyötön. Ongelman löytymisen ja korjauksen jälkeen, vaihdemoottorien 
toiminnan palauttamiseksi riittää laitteen sammuttaminen ja käynnistäminen Jos 
ongelma jatkuu, ota yhteyttä FIMAP-asiakaspalveluun. 
 
 

 
  

 

LAITE EI KÄYNNISTY 

1. Käyttäjän on istuttava paikoillaan 
2. Tarkista, että seisontajarrun poljin (1) on pois päältä 
3. Tarkista, että liitin (2) on kytketty akkuihin 
4. Tarkista, että avaimella toimiva katkaisin (3) on päällä 
5. Tarkista, että akuissa on latausta (4) 



 

TOIMINNAN OHJAUS 

  

SÄHKÖSULAKKEET JA LÄMPÖSUOJUKSET 

Laite on varustettu seuraavilla sähkösuojajärjestelmillä: 
1. Automaattisilla lämpörajoittimilla, jotka sijaitsevat sähköjärjestelmässä. 
2. Palautettavilla lämpörajoittimilla, jotka sijaitsevat ohjauspylvään ulkopuolella 

seuraavien osien suojaamiseksi: 
• 
• 

50A alustan moottoria 
20A imun moottoria 

 

 
  
VEDEN/PESUAINEEN AUTOMAATTINEN ANNOSTELUJÄRJESTELMÄ EI TOIMI 

Veden/pesuaineen automaattinen annostelujärjestelmä on suunniteltu 
vahvarakenteiseksi ja luotettavaksi. Jos tästä huolimatta se ei toimi laite on varustettu 
ohitusjärjestelmällä, joka mahdollistaa laitteen käytön myös ilman järjestelmää. 
Veden/pesuaineen automaattisen annostelujärjestelmän ohittamiseksi on laitteen 
oikeassa etuosassa sijaitsevaa hanan vipua käännettävä ylöspäin. Näin voidaan 
työskennellä myös ilman järjestelmää, mutta olemalla silti varmoja, että liuossäiliöön 
tulee oikea sekoitus vettä ja pesuainetta. Annostelujärjestelmän ollessa pois käytöstä 
veden virtausta säädetään ohjauspylväässä olevan hanan avulla. 
Korjausta varten käänny valtuutetun jälleenmyyjän puoleen. 

  
HÄLYTYKSET 

Laite on varustettu vilkkuvalla merkkivalolla vetomoottorin ohjausjärjestelmän 
toimintahäiriöiden diagnoosia varten. Jokainen sekvenssi (peräkkäisten vilkkujen 
lukumäärä) vastaa yhtä vikatyyppiä. Tällaisten vilkkujen ilmestyessä toimintahäiriön 
yhteydessä, on otettava yhteyttä huoltopalveluun ja ilmoitettava vilkkujen lukumäärä. 
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HARJOJEN VALINTA JA KÄYTTÖ 

POLYPROPEENIHARJA (PPL) 
Käytetään kaikille lattiatyypeille. Kestää hyvin kulumista ja kuumaa vettä (ei yli 60 asteista). PPL ei ole hygroskooppinen ja 
säilyttää siksi ominaisuutensa myös työskenneltäessä kostealla pinnalla. 
 
NAILONHARJA 
Käytetään kaikille lattiatyypeille. Kestää erittäin hyvin kulumista ja kuumaa vettä (jopa yli 60 asteista). Nailon on 
hygroskooppinen kuitu ja siksi työskenneltäessä märällä pinnalla nailon vähitellen menettää ominaisuutensa. 
 
HANKAAVA HARJA 
Tämän harjan harjakset kuormitetaan erittäin aggressiivisilla hankaavilla aineilla. Käytetään erittäin likaisten lattioiden 
puhdistukseen. Lattian pinnan vahingoittumisen estämiseksi, suosittelemme käyttämään mahdollisimman vähäistä painetta. 
 
TERÄSHARJA 
Harjakset on valmistettu teräslangasta. Tätä käytetään hankauksen kestävien, epätasaisten ja sellaisten lattiapintojen, joissa 
laattojen välit isot, puhdistamiseen kalkista. 
 
HARJASTEN PAKSUUS 
Paksummat harjakset ovat jäykemmät ja siksi niitä käytetään sileihin lattioihin tai lattioihin, joissa laattojen välit ovat pienet. 
Epätasaisille lattioille tai joissa on kohoumia tai syvät laattojen välit, suosittelemme käyttämään pehmeämpiä harjaksia, jotka 
menevät helposti syvemmälle. 
Muistutamme, että kun harjakset ovat kuluneet ja siksi liian lyhyet, ne muuttuvat jäykiksi eivätkä enää puhdista syvältä, koska 
kuten tapahtuu liian isoille harjaksille, myös kuluneet pyrkivät hypähtelemään. 
 
VETOLAITTEEN KIEKKO 
Vetolaitteen kiekkoa suositellaan kiiltävien pintojen puhdistukseen. 
On olemassa kahdenlaisia vetokiekkoja: 
1. Perinteinen vetokiekko on varustettu sarjalla ankkurikärkiä, jotka pitävät kiinni ja vetävät hankaavaa kiekkoa työskentelyn 

aikana. 
2. Tyyppiä CENTER LOCK oleva vetokiekko on ankkurikärkien lisäksi varustettu muovisella keskuslukitusjärjestelmällä, joka 

mahdollistaa hankaavan kiekon keskityksen ja takaa sen pysymisen kiinni. Tämän tyyppinen vetolaite sopii erityisesti 
useammalla harjalla varustetulle laitteelle, joissa hankaavien kiekkojen keskittäminen on hankalampaa. 

TAULUKKO HARJAN VALITSEMISEKSI 

Laite  N° Harj. Koodi Harjastyyppi ∅Harjas ∅ Harj. Pit. Huomautukset 

MG - 75 2 

414272 

414270 

414273 

414271 

405580 

PPL 

PPL 

PPL 

HANKAAVA 

VETOLAITTEEN KIEKKO

0.3 

0.6 

0.9 

 

 

 

 

390 

390 

390 

390 

380 

 

 

 

 

 

CENTER LOCK 

MG 85 2 

405562 

405563 

414261 

405565 

405506 

PPL 

PPL 

PPL 

HANKAAVA 

VETOLAITTEEN KIEKKO

0.3 

0.6 

0.9 

 

 

440 

440 

440 

440 

430 

 

 

 

 

 

CENTER LOCK 
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MG 100 2 

405609 

405610 

405516 

PPL 

NAILON  

Vetolaitteen kiekko 

1 

1.5 

 

510 

510 

505 

  

MG 85 2 

 

404650 

404651 

404652 

 

 

PPL 

PPL 

HANKAAVA 

 

0.7 VALKOINEN 

150   828 1.0 VALKOINEN 

 1.2 HARMAA 
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EY-VAATIMUSTEMUKAISUUSVAKUUTUS 

 
Yritys: 

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

37050 Santa Maria di Zevio (VR) 
ilmoittaa alla yksinomaisen vastuun, että tuote 

 
LATTIOIDEN MÄRKÄLAKAISUKONE mallit MG 75 - MG 85 – MG 85BS – MG 100 

 
 

on yhdenmukainen seuraavien direktiivien kanssa: 
 
98/37/ETY. Konedirektiivi. 
2004/108/EY Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva säädös ja siihen tehdyt muutokset. 
 
Lisäksi laite on yhdenmukainen 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 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: Immuniteetti - Tuoteperheen säädös  
EN 55022: Tietotekniikan laitteet – Radiohäiriöt – Raja-arvot ja mittausmenetelmät.  
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 50366: Sähkökäyttöiset kotitalous- ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut laitteet - Sähkömagneettiset kentät - Arviointi- ja 
mittausmenetelmät.  
 
Santa Maria di Zevio,   
 
          FIMAP S.p.A. 
 

Laillinen edustaja 
Giancarlo Ruffo 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIMAP spa 
Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S.Maria di Zevio (Verona) Italy 

Puh. +39 045 6060411 - Faksi +39 045 6060417 - Sähköposti:fimap@fimap.com - www.fimap.com
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