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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 että 
laitteen turvallisuuden vuoksi.

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

“OPEN”-merkintä:
Käytetään laitteen takaosassa, jossa se ilmoittaa keräyssäiliön irrotuspainikkeen asennon.

“Power”-merkintä:
Käytetään akkulaturin alustassa, jossa sillä tarkoitetaan vihreää lediä. Kyseinen led tarkoittaa, että sähkölatauspiiri on 
toiminnassa.   

“Charging”-merkintä:
Käytetään akkulaturin alustassa, jossa sillä tarkoitetaan punaista lediä. Kyseinen led tarkoittaa, että akku on 
latausvaiheessa.

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

Yleiskatkaisimen symboli:
Käytetään laitteen takaosassa keskellä, jossa se ilmoittaa yleiskatkaisimen sijainnin.

Kierrätysmerkki:
Lue huolellisesti kohdat, joiden edellä on tämä merkki; näissä kohdissa kerrotaan laitteen asianmukaisesta kierrätyksestä.

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

Nostopisteitä tarkoittava merkki:
Käytetään laitteen etu- ja takaosassa osoittamaan nostopisteiden sijaintia.

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

KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT

KONEESSA JA AKKULATURISSA KÄYTETYT MERKIT

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.

Akkua tarkoittava merkki:
Käytetään laitteen vasemmassa sivussa, jossa se ilmoittaa akun sijainnin.

Hävitysmerkki:
Lue huolellisesti kohdat, joiden edellä on tämä merkki; näissä kohdissa kerrotaan laitteen asianmukaisesta hävittämisestä.
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KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPPAAN SÄILYTTÄMINEN

LAITTEEN VASTAANOTTAMINEN

ESIPUHE

TEKNINEN KUVAUS

KÄYTTÖTARKOITUS – AIOTTU KÄYTTÖ

TURVALLISUUS

TUNNUSLAATTA

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on antaa asiakkaalle kaikki tiedot, 
joiden avulla laitetta voidaan käyttää itsenäisesti mahdollisimman 
sopivalla ja turvallisella tavalla. Se sisältää teknisiä seikkoja, 
turvallisuutta, toimintaa, seisokkeja, huoltoa, varaosia sekä 
hävittämistä koskevat tiedot. Ennen minkäänlaisiin toimenpiteisiin 

Käyttö- ja huolto-opasta on säilytettävä laitteen välittömässä 
läheisyydessä, asianmukaisessa taskussa, suojassa nesteiltä ja 

Vastaanottohetkellä on ehdottomasti varmistettava välittömästi, 
että laitteen kanssa on saatu kaikki mukana olevissa asiakirjoissa 
mainittu materiaali. Lisäksi tulee tarkastaa, ettei laite ole vaurioitunut 
kuljetuksen aikana. Mikäli vahinkoja on sattunut, on tavarantoimittajan 

Mikä hyvänsä laite 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 
käyttöoppaan ja lukemaan sitä uudelleen aina, kun laitteen käytössä 

Broom on akkukäyttöinen sähkölakaisin, joka on tarkoitettu sisä- 
ja ulkoympäristön puhdistamiseen; puhdistettavien pintojen tulee 
olla kuivia. Laitteella on seuraavat ominaisuudet: yksi keskiharja 

Tämä sähkökäyttöinen lakaisin on suunniteltu ja valmistettu 
ammattikäyttäjän suorittamaan sileiden ja tasaisten lattioiden 
turvalliseen puhdistamiseen myymälöissä, julkisissa tiloissa ja 
tehdastiloissa.
Laite soveltuu käytettäväksi ainoastaan suljetuissa tai ainakin 
katetuissa tiloissa. Laitetta ei saa käyttää sateessa tai siten, että se 

Käyttäjän toiminta on keskeisessä asemassa onnettomuuksien 
ehkäisyssä. Mikään tapaturmien ehkäisyohjelma ei voi osoittautua 
tehokkaaksi, jos laitteen toiminnasta suoraan vastuussa oleva 
henkilö ei toimi täysin yhteistyössä kyseisen ohjelman kanssa. 
Suurin osa yrityksissä, työpaikoilla tai kuljetusten aikana tapahtuvista 

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

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.

kaikelta muilta sen luettavuuteen mahdollisesti vaikuttavilta tekijöiltä.

tarkastettava vahingon suuruus, samalla kun vastaanottaja ottaa 
yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Ainoastaan toimimalla tällä 
tavoin nopeasti on mahdollista saada puuttuvat osat tai korvauksen 
vaurioista.

ilmenee ongelmia. Tarvittaessa huoltopalvelumme, joka on järjestetty 
yhteistyössä jälleenmyyjiemme kanssa, antaa neuvoja tai suorittaa 
korjauksia.

kerättyjen roskien keräämiseen, kaksi sivuharjaa nurkkien 
puhdistamiseen sekä keräyssäiliö roskien keräämiseen. Laitetta ei 
saa käyttää muihin kuin yllämainittuihin tarkoituksiin.

altistuu suihkuavalle vedelle. 

HUOMIO: laitteen käyttäminen on kiellettyä 
räjähdysvaarallisissa tiloissa sekä vaarallisten pölyjen ja 
syttyvien nesteiden keräämiseen.

onnettomuuksista johtuu perustavanlaatuisten varokeinojen 
laiminlyömisestä. Tarkkaavainen ja huolellinen laitekäyttäjä on 
paras keino taata onnettomuuksilta välttyminen; tällainen henkilö 
on korvaamaton kaikissa onnettomuuksien estämiseen tähtäävissä 
ohjelmissa.

Design by FIMAP Verona (Italy)
Assembled in FIMAP Verona (Italy)
Via Invalidi del Lavoro, 1 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
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VARAOSAT

TEKNISET TIEDOT U/M Broom
Työskentelyalueen leveys mm 375

Maksimi työskentelykapasiteetti m2/h 1480

Keskiharja (määrä / halkaisija) Lkm /Ømm 1 / 70

Sivuharja (määrä / halkaisija) Lkm /Ømm 2 / 73

Keskiharjan kierrokset kierr./min. 2115

Sivuharjan kierrokset kierr./min. 940

Harjojen moottori V / W 10.8 / 70

Kokonaisteho W 70

Ylitettävä kallistus % 2

Roskien keräyssäiliön tilavuus l 2

Laitteen pituus mm 310

Laitteen rungon korkeus mm 137

Varren korkeus kokonaan pidennettynä (lepoasento) mm 1100

Laitteen leveys mm 368

Akun nimellisjännite V 10.8

Akun itsenäinen toiminta-aika min 45

Akun paino kg 0.197

Laitteen paino tyhjänä kg 2.4

Käyttökunnossa olevan laitteen paino kg 2.8

VIITE KOODI LKM KUVAUS
1 224069 1 Ohjausvarsi

2 224072 1 Dummy-akku

3 224071 1 Keräyssäiliö

4 224073 1 Virta-akku

5 224074 1 Akkulaturin alusta

6 224464 1 Harjat

2 3

1

4

56

6
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Alla annettuja määräyksiä tulee noudattaa tarkasti käyttäjään ja 
laitteeseen kohdistuvien vahinkojen välttämiseksi.

VAROITUS:

• Lue huolellisesti tämän opaskirjan sisältämät varoitukset ja 
säilytä se huolellisesti tulevaa tarvetta varten.

• Koska pakkauksen osat (muovipussit, niitit, jne.) saattavat olla 
mahdollisesti vaarallisia, ei niitä saa jättää lasten tai muuten 
taitamattomien ulottuville.

• Tätä laitetta saadaan käyttää ainoastaan siihen 
käyttötarkoitukseen, jota varten se on rakennettu, eli 
siis: inerttien pintojen puhdistamiseen sekä kiinteiden, 
syttymättömien ja räjähtämättömien aineiden keräämiseen. 
Kaikkea muuta käyttöä on pidettävä väärinkäyttönä sekä 
vaarallisena toimintana.

• Vältä käynnistetyn laitteen ja herkkien ruumiinosien kuten 
esimerkiksi korvien, suun, silmien tms. joutumista lähekkäin.

• Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset, sekä henkilöt, 
joilla on fyysisiä, aisteihin liittyviä tai psyykkisiä rajoituksia tai 
joilla ei ole kokemusta tai tarvittavia tietoja, kunhan heidän 
toimiaan valvotaan, tai vasta sen jälkeen kun he ovat saaneet 
laitteen turvallista käyttöä koskevat ohjeet ja ymmärtävät sen 
käyttöön liittyvät vaarat.

• Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
• Käyttäjän tehtäviin kuuluvaa puhdistamista ja huoltoa ei saa 

antaa lasten suoritettavaksi ilman valvontaa.
• Lue huolellisesti laitteeseen kiinnitetyt tarrat, älä peitä 

niitä mistään syystä ja vaihda ne välittömästi uusiin, jos ne 
vioittuvat.

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

• Laitetta ei saa käyttää pinnoilla, joiden kaltevuus ylittää 

YLEISET TURVASÄÄNNÖT
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laitteen tunnuskilvessä ilmoitetun arvon. Laite ei sovi sellaisten 
lattioiden puhdistukseen, joissa osat ovat irti toisistaan tai 
joissa on korkeuseroja. Laitetta ei saa käyttää kaltevissa 
kohdissa.

• On huolehdittava siitä, että akkulaturin alustan virtajohto ei 
pääse vaurioitumaan puristuksiin joutumisen, repeytymisen 
tai vastaavien seikkojen vuoksi. Suojaa johto kuumuudelta, 
öljyiltä sekä teräviltä reunoilta. Tarkasta säännöllisesti näkyykö 
virtajohdossa merkkejä vaurioista; näitä ovat esimerkiksi 
halkeamat ja vanheneminen. Jos havaitaan jokin vaurio, on 
johto vaihdettava välittömästi ennen kuin laitteen käyttöä 
jatketaan (ota välittömästi yhteyttä pätevään teknikkoon).

• Älä leikkaa akkulaturin alustassa olevaa pistoketta sen 
vaihtamiseksi; seurauksena saattaa olla vaaratilanne.

• Vaaran sattuessa poista akku välittömästi laitteesta.
• Kaikkia huoltotoimenpiteitä varten on laite sammutettava 

yleiskatkaisimesta ja virta-akku on poistettava paikaltaan.
• Laitteen käytön aikana on varottava muita henkilöitä ja 

erityisesti lapsia.
• Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja tai 

käyttöoppaassa ilmoitettuja lisäosia; muiden lisäosien 
käyttäminen saattaa vaarantaa laitteen turvallisuuden.

• Kun laitetta ei käytetä, ei virta-akun tule antaa olla turhaan 
kytkettynä laitteeseen.

• Älä upota laitetta veteen. Älä käytä liuottimia tai muita 
vastaavia sen puhdistamiseen.

• Valmistajaa ei voida pitää vastuullisena mahdollisista 
henkilöille, eläimille tai esineille aiheutuneista vaurioista, 
jotka ovat aiheutuneet väärästä ja järjenvastaisesta käytöstä, 
ja joka tapauksessa yllä annetuista ohjeista poikkeavasta 
käytöksestä.

• Romuttamisen suhteen on noudatettava käyttömaan 
määräyksiä.

• Ennen akkulaturin alustan kytkemistä verkkopistorasiaan 
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on varmistettava, että arvokilvessä ilmoitetut sähkötiedot 
vastaavat sähköverkon arvoja. Akkulaturin alustaan saa 
kytkeä ainoastaan tunnuslaatassa ilmoitetun jännitteen.

HUOMIO:

• Laitetta ei saa käyttää tai säilyttää ulkona kosteissa 
olosuhteissa eikä siten, että se altistuu suoraan sateelle.

• Varastointilämpötilan on oltava -25 °C ... +55 °C; laitteen saa 
varastoida ainoastaan suljettuihin tiloihin.

• Käyttöolosuhteet: ympäristön lämpötilan tulee olla 0 °C ... 40 
°C ja suhteellisen kosteuden 30 - 95 %.

• Pistorasian, johon akkujen syöttöjohto kytketään, on oltava 
asianmukaisesti maadoitettu.

• Laite ei aiheuta vahingollista tärinää.
• 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 
laitteen rakentamiseen käytettyjä materiaaleja.

• Siinä tapauksessa, että laitetta käytetään vaarallisilla 
alueilla (esim. huoltoasemilla), on noudatettava kyseisiä 
turvallisuusohjeita. Laitteen käyttäminen mahdollisesti 
räjähdysvaarallisissa tiloissa on kielletty.

• Älä laita laitetta vasten nesteitä sisältäviä säiliöitä.
• Tulipalon sattuessa käytä jauhesammutinta. Älä käytä vettä.
• Sovita käyttönopeus lattian pito-ominaisuuksien mukaan.
• Vältä harjojen pyörimistä laitteen ollessa paikoillaan, koska 

tämä saattaa vaurioittaa lattiaa.
• Varo törmäämästä hyllyihin tai rakennustelineisiin, 

joista saattaa pudota esineitä. Käyttäjällä on aina oltava 
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asianmukaiset suojavarusteet (käsineet, kengät, kypärä, 
suojalasit, jne.).

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

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

• Palauta kaikki sähkökytkennät kaikkien huoltotoimien jälkeen.
• Tarkastuta laite vuosittain valtuutetussa huoltokeskuksessa.
• Hävitä kulutusmateriaalit vallitsevien säädösten mukaan. Kun 

vuosien käytön jälkeen laite on hävitettävä, hävitä oikealla 
tavalla laitteessa olevat materiaalit. Huomioi, että itse laite on 
rakennettu täysin kierrätettävistä materiaaleista.
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Käsittele pakkausta tähän tarkoitetusta kahvasta. Pakkauksen 
kanssa laitteen kokonaispaino on 4,5 kg (tyhjän laitteen paino 
yhdessä lisäosien ja pakkauksen kanssa). Laite on pakattu erityisen 
pakkauksen sisään. Koska pakkauksen osat (muovipussit, niitit, jne.) 
saattavat olla mahdollisesti vaarallisia, ei niitä saa jättää lasten tai 
muuten taitamattomien ulottuville. 

Noudata akkujen valmistajan antamia huoltoa ja latausta koskevia 
ohjeita. Kun akku on tyhjä, on se toimitettava hävitettäväksi 
asianmukaiseen käsittelylaitokseen.
Koska akku luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, on se 
toimitettava hävitettäväksi laissa määrätyllä tavalla 
valtuutettuun käsittelylaitokseen.

Akun asianmukainen huolto suoritetaan seuraavalla tavalla:
• Älä yritä avata akkua mistään syystä.
• Älä anna akun likaantua tai kastua.
• Akkua ei saa altistaa liialliselle lämmölle (esimerkiksi auringon 

säteille, liekeille ja vastaaville).

• Älä pidä akkua tiloissa, joiden lämpötila saattaa nousta yli 40 °C 
asteen.

• Suorita akun lataaminen tilassa, jonka lämpötila on 10 °C ... 40 °C.
• Käytä akun lataamiseen ainoastaan laitteen mukana toimitettua 

virtalähdettä.
• Älä yritä ladata vaurioituneita akkuja.
• Oikosuluriskin estämiseksi akun kontaktit eivät saa koskea 

metallisiin osiin.
• Oikosulkuvaaran vuoksi akkua on pidettävä etäällä 

metalliesineistä.
• Akkua ei saa heittää tuleen.
• Akkua ei saa heittää talousjätteen sekaan; noudata laitteen 

Laite otetaan pakkauksesta seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Avaa ulompi pahvilaatikko.
2. Ota laatikosta sen sisältämät lisäosat ulos ja aseta ne 

varovaisesti maahan.
3. Ota laite pois laatikosta.

Laitetta kuljetetaan turvallisesti seuraavien ohjeiden mukaisesti:
1. Irrota virta-akku (1) laitteen rungosta; akku saadaan irti siirtämällä 

kiinnitysvipua (2) laitteen ulkopuolta kohden. Nosta akku pois 
laitteen rungosta (kuva 1).

2. Käännä ohjausvarren kiinnitysvipua nuolen suuntaan (kuva 2).
3. Sulje ohjausvarsi työntämällä kahvaa laitteen runkoa kohden 

(kuva 3).
4. Käännä ohjausvarren kiinnitysvipua nuolen suuntaan (kuva 4).

Huomio: pakkauksen kaikkia komponentteja suositellaan 
säilytettäviksi, sillä niitä saatetaan tarvita siinä tapauksessa, 
että laitetta joudutaan kuljettamaan.

Huomio: suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin 
kohdistuvien vakavien onnettomuuksien estämiseksi.

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

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

PAKATUN LAITTEEN KÄSITTELY

AKKUJEN HUOLTO JA HÄVITYS

LAITTEEN PAKKAUKSEN PURKAMINEN

LAITTEEN KULJETTAMINEN

3

2 4

Pakkauksen mitat ovat seuraavat:

A :    370 mm
B :    600 mm
C :    170 mm

1

2

1

Laitteen virransyöttöön tulee käyttää ainoastaan pakkauksessa 
toimitettua tai pätevän teknikon toimittamaa akkua.

MUITA AKKUTYYPPEJÄ EI OLE MAHDOLLISTA KÄYTTÄÄ. 
Laita toimii litiumioniakulla. Akkutilaan mahtuu 10,8 V:n akkukappale.

AKKUTYYPPI
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käyttömaassa voimassa olevia, hävittämistä koskevia määräyksiä.
• Vältä kontaktia vahingoittuneista akuista vuotavan nesteen 

kanssa. Jos kosketat nestettä vahingossa, huuhtele kohta vedellä. 
Jos ainetta joutuu silmiin, ota lisäksi yhteyttä lääkäriin.

Akkulaturin asianmukainen huolto suoritetaan seuraavalla tavalla:
• Käytä laitteen mukana toimitettua virtalähdettä ainoastaan 

toimitetun akun tai pätevän teknikon toimittaman akun lataamiseen. 
Muut akut saattavat räjähtää aiheuttaen henkilövahinkoja ja muita 
vaurioita.

• Akkulaturin arvokilvessä ilmoitetun jännitteen tulee vastata 
verkkojännitettä.

• Älä käytä akkulaturia räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
• Oikosuluriskin estämiseksi akkulaturin kontaktit eivät saa koskea 

metallisiin osiin.
• Älä koskaan yritä ladata akkuja, jotka eivät ole ladattavaa tyyppiä.
• Varmista ennen jokaista käyttökertaa, että akkulaturi ja akku 

eivät ole vahingoittuneet. Älä käynnistä vahingoittuneita laitteita 
ja anna vioittuneiden osien korjaaminen teknisen huoltopalvelun 
henkilökunnan tehtäväksi.

• Vaihdata vialliset virtajohdot välittömästi.

• Älä anna virtalähteen likaantua tai kastua.
• Älä avaa virtalähdettä.
• Älä kytke virtalähdettä sondeihin.
• Akkujen tulee olla puhtaat ja kuivat silloin, kun ne asetetaan 

akkulaturiin.

Huomio: akkulaturia saa käyttää ainoastaan katetussa 
paikassa.

Huomio: lue käyttöopas ennen laitteen käyttämistä sekä 
kaikkiin huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä.

Huomio: jos se akkua käsitellään väärin, se voi räjähtää tai 
siitä voi vuotaa happoja. Tämä voi aiheuttaa räjähdyksestä tai 
hapoista aiheutuvia palovammoja tai muita henkilövahinkoja.

Huomio: kun akku on kulunut loppuun tai vahingoittunut, on 
se hävitettävä laitteen käyttömaassa sovellettavien 
määräysten mukaisesti.

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:
• Vie laite akun lataamiseen tarkoitettuun paikkaan.
• Jos laite on toiminnassa, sammuta se yleiskatkaisimesta (1) 

(kuva 1).
• Lukitse ohjausvarsi pystyasentoon.
• Irrota virta-akku (2) laitteen rungosta; akku saadaan irti siirtämällä 

kiinnitysvipua (3) nuolen suuntaan (kuva 2). Irrota akku laitteen 
rungosta siirtämällä sitä ylöspäin.

Huomio: Akkujen lataustilan tulee olla varustettu tuuletuksella 
niin etteivät akuista tulevat kaasut keräänny ilmaan. 
Huomio: älä aseta jalkaa laitteen päälle tämän toimenpiteen 

aikana.

• Laita akku (2) akkulaturissa olevaan tilaan (4); huolehdi siitä, että 
akun navat (5) tulevat oikeisiin kohtiin (kuva 3).

• Kytke akkulaturin virtajohdossa oleva pistoke (6) akkulaturin 
alustassa olevaan pistorasiaan (7).

Huomio: akku voidaan sijoittaa virtalähteeseen vain yhdellä 
tavalla; jos se ei tunnu menevän paikalleen, älä yritä pakottaa 
sitä.

Huomio: varmista ennen pistokkeen (6) laittamista pistorasiaan (7), 
että akulle tarkoitetussa tilassa ei ole likaa (pölyä, lauhdetta tai muun 
tyyppisiä nesteitä).

• Kytke akkulaturin virtajohdossa oleva pistoke (8) sähköverkon 
pistorasiaan (9).

• Heti kun virtajohdon pistoke on kytketty asianmukaisesti, punainen 
led (10) syttyy; led palaa kunnes akku on ladattu täyteen.

Huomio: akkulaturia saa käyttää ainoastaan katetussa 
paikassa.

Huomio: lue käyttöopas ennen laitteen käyttämistä sekä 
kaikkiin huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä.

Huomio: varmista ennen pistokkeen (8) kytkemistä 
pistorasiaan (9), että verkkovirran ominaisuudet vastaavat 
akkulaturin ominaisuuksia.

Huomio: varmista, että akkulaturin vihreä (11) led syttyy heti 
kun akkulaturin virtalähteen pistoke (8) kytketään sähköverkon 
pistorasiaan (9). Vihreän ledin syttyminen tarkoittaa, että akkulaturin 
piiri saa virtaa asianmukaisella tavalla.

• Akun ensimmäisen latausjakson suositellaan kestävän vähintään 
16-18 tuntia.

• Latausjakson loputtua irrota akkulaturin virtajohdossa oleva 
pistoke (8) sähköverkon pistorasiasta (9).

• Irrota virta-akku (2) akkulaturin alustan rungosta; akku saadaan irti 
siirtämällä kiinnitysvipua (3) nuolen suuntaan. Irrota akku laitteen 
rungosta siirtämällä sitä ylöspäin.

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

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

AKUN LATAAMINEN
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1. Ennen käyttöön ryhtymistä on tarkastettava, että laite on 
normaalissa ja turvallisessa kunnossa. Jos laite ei ole täysin 
kunnossa, sen käyttö on kielletty.

2. Suorita luvussa (TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN) 
kuvatut vaiheet.

3. Käynnistä laite painikkeesta (1).
4. Laite alkaa nyt toimia täydellä teholla ja toiminta jatkuu kunnes 

akku tyhjenee.

TYÖSKENTELY

TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN

TYÖSKENTELYN LOPUKSI

1

1

ON

tulevat laitteen takaosaa kohden (kuva 4). Paina dummy-akkua 
kunnes kiinnike (9) on oikeassa asennossa.

5. Laita akku (10) laitteen vasemmassa sivussa olevaan 
akkulokeroon (11); pidä huolta, että akun navat (12) tulevat 
laitteen etuosaa kohden (kuva 5). Paina akkua kunnes kiinnike 
(13) on oikeassa asennossa.

6. Käännä ohjausvarren kiinnitysvipua (14) nuolen suuntaan 
(kuva 6). Pidennä tai lyhennä ohjausvarren pituutta kahvasta. 
Varren pituuden tulee olla sellainen, että laitteen käyttäminen 
tuntuu mukavalta.

1. Ota laite ja kaikki lisäosat pois laatikosta (kuva 1).
2. Laita ohjausvarren alaputki (1) nivelkappaleessa (2) olevaan 

reikään. Kiinnitä ohjausvarsi nivelkappaleeseen ruuvilla ja 
mutterilla (3); huolehdi siitä, että varressa oleva reikä (4) tulee 
nivelkappaleen reiän kohdalle (kuva 2) 

Huomio: ruuvitaltta ei kuulu toimitukseen.

3. Aseta harjan tappi (5) laitteen alaosassa olevaan koloon (6) ja 
työnnä kunnes harja lukittuu (kuva 3). Toista toimenpide myös 
toiselle harjalle.

4. Laita dummy-akku (7) laitteen oikeassa sivussa olevaan dummy-
akun lokeroon (8); pidä huolta, että dummy-akun kiinnitystapit 

1
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2 5
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3
3

7 12
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13

11 14

1. Sammuta laite painikkeesta (1) (kuva 1).
2. Vie laite tyhjentämiseen tarkoitettuun paikkaan.
3. Lukitse ohjausvarsi pystyasentoon. Aseta jalka laitteen rungon 

päälle, jotta se ei kallistuisi, ja työnnä sitten kahvaa poispäin 
itsestäsi kunnes se napsahtaa pystysuoraan asentoon.

Huomio: Vältä jalan asettamista yleiskatkaisimen tai 
keräyssäiliön irrotusvivun päälle.

4. Irrota virta-akku (2) laitteen rungosta; akku saadaan irti siirtämällä 
kiinnitysvipua (3) laitteen ulkopuolta kohden. Nosta akku pois 
laitteen rungosta (kuva 2).

5. Avaa keräyssäiliön vipu (4) ja kahvaa (5) käyttäen irrota säiliö 
laitteen rungosta (kuva 3).

6. Vie keräyssäiliö tyhjennyspaikkaan takaosassa olevaa kahvaa 
(5) käyttäen ja tyhjennä se.

7. Puhdista keräyssäiliön sisä- ja ulkopuoli kostealla liinalla.
8. Asenna keräyssäiliö uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut 

toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä.
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HUOLTO
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1. Sammuta laite painikkeesta (1) (kuva 1).
2. Irrota virta-akku (2) laitteen rungosta; akku saadaan irti siirtämällä 

kiinnitysvipua (3) laitteen ulkopuolta kohden. Nosta akku pois 
laitteen rungosta (kuva 2).

3. Tyhjennä säiliö (ks. luku TYÖSKENTELYN LOPUKSI).
4. Aseta laite siten, että takaosa tulee kosketuksiin lattian kanssa.
5. Irrota kiekkomaiset harjat (2) paikoiltaan; tämä tehdään vetämällä 

harjaa nuolen näyttämään suuntaan (kuva 3). Irrota nöyhtä, 
hiukset ja vastaavat roskat kiekkomaisista harjoista. Tarkasta 
harjasten kulumistilanne ja jos ne ovat liian kuluneet, vaihda 
harjat.

2

3

2

6. Irrota paikaltaan sylinterimäinen harja (3); tämä tehdään siirtämällä 
sitä laitteen vasenta reunaa kohden (nuoli A) ja samanaikaisesti 
irrottamalla se (nuoli B) kannattimestaan (kuva 4). Irrota nöyhtä, 
hiukset ja vastaavat roskat sylinterimäisestä harjasta. Tarkasta 
harjasten kulumistilanne ja jos ne ovat liian kuluneet, vaihda 
harja.

Huomio: poista harjatilassa olevat epäpuhtaudet 
pölynimurilla.

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

Huomio: jätteiden lajittelu. Tätä tuotetta ei saa hävittää 
normaalin kotitalousjätteen mukana.
Huomio: anna akun tyhjentyä täysin ennen hävittämistä.

Huomio: tuotteiden ja käytettyjen pakkausten lajittelu 
mahdollistaa materiaalien kierrätyksen ja niiden käytön 
jatkumisen. Käytettyjen materiaalien uudelleenkäyttö suojelee 
ympäristöä estäen saastumista sekä vähentäen uusien 
raaka-aineiden tarvetta.

Hävitä laite toimittamalla se valtuutettuun romutusliikkeeseen tai 
keräyskeskukseen. Ennen laitteen hävittämistä on siitä irrotettava 
ja eriteltävä seuraavat materiaalit, jotka on toimitettava vallitsevan 
lainsäädännön mukaan valtuutettuihin keräyspaikkoihin:
• Harjat
• Sähköiset ja elektroniset osat (erityisesti sähköisten ja 

elektronisten osien hävittämistä koskevissa asioissa on otettava 
yhteyttä jälleenmyyjään).

• Akut
• Muoviset osat ja metalliset osat
• Pakkauksen osat (paperi tai pahvi)

HÄVITTÄMINEN

9. Lukitse ohjausvarsi vaaka-asentoon. Aseta jalka laitteen rungon 
päälle, jotta se ei kallistuisi, ja työnnä sitten kahvaa poispäin 
itsestäsi kunnes se napsahtaa vaakasuoraan asentoon.

Huomio: Vältä jalan asettamista yleiskatkaisimen tai 
keräyssäiliön irrotusvivun päälle.

10. Käännä ohjausvarren kiinnitysvipua (6) nuolen suuntaan 
(kuva 4).

11. Sulje ohjausvarsi työntämällä kahvaa (7) laitteen runkoa kohden.
12. Käännä ohjausvarren kiinnitysvipua (6) nuolen suuntaan 

(kuva 5).

13. Vie laite paikkaan, jossa sitä on aikomus pitää silloin, kun sitä 
ei käytetä.

14. Aseta laite siten, että takaosa tulee kosketuksiin lattian kanssa. 
Tässä asennossa harjat eivät ole kosketuksissa lattian kanssa 
eivätkä ne voi vääntyä laitteen painon vaikutuksesta (kuva 6).

Huomio: Pysäköi laite suljettuun paikkaan, tasaisen ja sileän 
pinnan päälle. Laitteen läheisyydessä ei saa olla esineitä, 
jotka voivat vahingoittaa laitetta tai jotka voivat vahingoittua 
laitteen kanssa kontaktiin joutuessaan.
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ONGELMA MAHDOLLINEN AIHEUTTAJA KORJAUSKEINO
Laite ei toimi. Akussa tai akuissa ei ole latausta. Lataa akku tai akut.

Akku ei lataudu. Akkulaturin alustan virtajohdon pistoketta ei ole 
kytketty oikein verkkopistorasiaan.

Kytke akkulaturin alustan virtajohdon pistoke 
asianmukaisesti verkkopistorasiaan.

Akkulaturin alustan virtajohdon pistoketta ei ole 
kytketty oikein akkulaturin alustan pistorasiaan.

Kytke pistoke asianmukaisesti akkulaturin 
alustan pistorasiaan.

Laitetta ei ole sammutettu oikealla tavalla. Sammuta laite ON/OFF-painikkeesta.

Laite ei kerää 
likaa kunnolla.

Keräyssäiliö on täynnä. Tyhjennä keräyssäiliö.

Sylinterimäinen harja on lukkiutunut. Puhdista sylinterimäinen harja.

Sylinterimäinen harja on kulunut. Vaihda sylinterimäinen harja.

Laitteesta tulee ulos pölyä. Keräyssäiliö on täynnä. Tyhjennä keräyssäiliö.

Keräyssäiliö ei ole kunnolla kiinni. Varmista, että olet asettanut keräyssäiliön 
kunnolla laitteen runkoon. Jos keräyssäiliö on 
laitettu paikalleen oikein, irrotusvipu sulkeutuu 
automaattisesti napsahtaen.

Laite on meluisa 
eikä sen ohjaaminen onnistu.

Kiekkomaisten harjojen tai sylinterimäisen 
harjan ympärille on kerääntynyt likaa.

Puhdista kiekkomaiset harjat sekä 
sylinterimäinen harja.

Etu- tai takapyörien ympäristöön on kerääntynyt 
likaa.

Ota yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.

Laitteen itsenäinen toiminta-
aika on liian lyhyt.

Akkua ei ole ladattu oikein. Tyhjennä akku kokonaan antaen laitteen toimia 
kunnes se sammuu. Lataa sitten akku.

Jos akku on kulunut täysin loppuun, sen 
käyttöaika on loppunut.

Vaihda akku uuteen.

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

VIKOJEN KORJAAMINEN

Alla mainittu valmistava yritys:
FIMAP S.p.A.
Via Invalidi del Lavoro n.1
37059 Santa Maria di Zevio (VR)
ilmoittaa alla yksinomaisen vastuunsa siitä, että tuotteet
SÄHKÖKÄYTTÖINEN LAKAISIN malli Broom

Ovat yhdenmukaiset seuraavien direktiivien kanssa:
• 2006/95/EY
• 2004/108/EY

Lisäksi yhdenmukaiset seuraavien säädösten kanssa:
• EN 55014 - 1: 2006 + A1: 2009
• EN 55014 - 2: 1997 + A2: 2008
• EN 60335 - 1
• EN 60335 - 2 - 10
• EN 60335 - 2 - 29
• EN 61000 - 3 - 2: 2006 + A2: 2009
• EN 61000 - 3 - 3: 2008
• EN 62233: 2008

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

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, 06/10/2014

FIMAP S.p.A.
Laillinen edustaja

Giancarlo Ruffo
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FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

www.fimap.com
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