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

Yritys varaa oikeuden teknisiin muutoksiin ja/tai varusteisiin liittyviin muutoksiin. Kuvat ovat 
viitteellisiä eikä niitä tule pitää sitovina muotoilun tai varusteiden osalta. 
 
Käsikirjassa käytetyt merkit 
 

 

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

 

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

 

 
 

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

 

Varoitusmerkki 
Osoittaa kaasujen sisäänhengitysvaaraa ja myrkyllisten nesteiden 
vuotovaaraa 

 

Varoitusmerkki 
Osoittaa, että on ryhdyttävä tarvittaviin turvatoimenpiteisiin raajojen 
loukkaantumisen välttämiseksi. 

 

Varoitusmerkki 
Osoittaa tulipalon vaaraa. 
Älä tule lähelle liekkien kanssa 

 

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

 

Hävitysmerkki 
Lue huolellisesti kohdat, joiden edellä on tämä merkki, laitteen 
hävittämiseksi 
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Laitteen vastaanotto 
Vastaanottohetkellä on tärkeää tarkistaa, että vastaanottaja on saanut 
kaikki mukana olevissa asiakirjoissa mainitut osat. Lisäksi tulee tarkastaa, 
ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Jos laite on vaurioitunut, 
ilmoita tavarantoimittajalle vahingon suuruus ja ota samalla yhteyttä 
asiakaspalveluumme. Ainoastaan toimimalla tällä tavoin nopeasti, on 
mahdollista saada puuttuvat osat tai korvauksen vaurioista. 

Käyttötarkoitus– Aiottu käyttö 
Lattioiden märkälakaisukone on tarkoitettu pintojen ja lattioiden 
ammattimaiseen puhdistukseen teollisuudessa, kaupallisissa ja julkisissa 
tiloissa. Laite sopii käytettäväksi ainoastaan suljetuissa tai katetuissa tiloissa. 
Laitetta ei tule käyttää sateessa tai vesisuihkussa. Laitteen käyttäminen 
vaarallisten pölyjen tai syttyvien nesteiden keräämiseen on KIELLETTYÄ 
tiloissa, joissa on olemassa räjähdysvaara. Laite ei sovi henkilöiden tai 
esineiden kuljettamiseen. 

  

Esipuhe 
iMx on lattioiden märkälakaisukone, joka pyörivän harjan mekaanista 
toimintaa ja vesi-pesuaineseoksen kemiallista toimintaa hyödyntäen 
puhdistaa minkälaisen tahansa lattian ja tämän lisäksi kerää talteen 
irronneen lian ja lattian pinnalle jääneen ylimääräisen pesuliuoksen. 
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. Tarvittaessa huoltopalvelumme, joka 
on järjestetty yhteistyössä jälleenmyyjiemme kanssa, antaa neuvoja tai 
suorittaa korjauksia. 

Tunnuslaatta 

 
 

TEKNINEN KUVAUS U/M iMx 50B iMx 50BT iMx 50BB 
Työskentelyalueen leveys mm 508 508 508 
Lattianpyyhkimen leveys mm 705 705 705 
Maksimi työskentelykapasiteetti m2/h 2032 2032 2032 
Kiekkomainen harja Nro / ∅ mm 1 / 508 1 / 508 1 / 508 
Kiekkomaisen harjan kierrokset kierr./min. 166 166 166 
Harjojen moottori V / W 24 / 500 24 / 500 24 / 500 
Harjaan kohdistuva maksimipaine kg 25 25 25 
Vetomoottori V / W - 24 / 150 - 
Vetopyörä (lukumäärä/ halkaisija/ leveys) Nro / (∅ mm / mm) 2 / (225 / 64) 2 / (225 / 64) 2 / (172.5 / 45) 
Maksimi etenemisnopeus kuljetustoimintatavassa km/h - 4 - 
Maksimi etenemisnopeus työskentelytoimintatavassa km/h - 3.9 - 
Sallittu kaltevuus täydellä lastilla % 2 2 2 
Imun moottori Nro / (V / W) 1 / (24 / 310) 1 / (24 / 310) 1 / (24 / 310) 
Imulaitteen imu mmH2O 610 610 610 
Takapyörä (lukumäärä / halkaisija / leveys) ∅ mm / mm 1 / 80 / 23 1 / 80 / 23 1 / 80 / 23 
Liuossäiliö l 41 41 41 
Keräyssäiliö l 37 37 37 
Kääntöhalkaisija mm 850 850 850 
Laitteen pituus mm 1180 1180 1180 
Laitteen pituus (roiskeläppien kanssa) mm 1200 1200 1200 
Laitteen korkeus mm 1030 1030 1030 
Laitteen leveys (ilman lattianpyyhintä) mm 570 570 570 
Laitteen leveys (ilman lattianpyyhintä + valinnaisia roiskeläppiä) mm 580 580 580 
Akkutila (p x l x k) mm 353 / 333 / 250 353 / 333 / 250 353 / 333 / 250 
Nimellisjännite akut Nr / V / Ah 2 / 12 / 77 2 / 12 / 77 2 / 12 / 77 
Akun paino (viitteenä akku 12 V 77Ah) kg 26.5 26.5 26.5 
Laitteen paino (laite + harja + lattianpyyhin) kg 69 76 69 
Laitteen paino kuljetuksen aikana (laite + akut + harja + lattianpyyhin) kg 122 129 122 
Laitteen paino käyttökunnossa (laite + akut + vesi + harja + lattianpyyhin) kg 163 170 163 
Akustisen paineen taso (ISO 11201) L pA dB (A) 52.9 63 52.9 
Epävarmuus K pA dB (A) 1.5 1.5 1.5 
Tärinätaso kädessä (ISO 5349) m/s2 0.663 0.612 0.663 
Tärinämittausten epävarmuus  6% 6% 6% 
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LAITTEESSA KÄYTETYT MERKIT 

  

 

Yleiskatkaisimen tai avaimella toimivan yleiskatkaisimen (ainoastaan mallille B-BT) symboli. 
Käytetään ohjaustaulussa osoittamaan onko laitteen avaimella toimiva kytkin asennossa päällä (I) tai sammutettu (0). 

  

 

ECO-toimintatavan symboli (ainoastaan mallille B-BT). 
Käytetään osoittamaan ohjauspaneelissa olevaa painiketta, joka aktivoi laitteen ECO-toimintatavan. 

  

 

Imun moottorin symboli (ainoastaan mallille B-BT). 
Käytetään ohjaustaulussa osoittamaan imun moottorin toiminnan painiketta. 

  

 

Työskentelyn "Auto" symboli (ainoastaan mallille B-BT). 
Käytetään ohjaustaulussa osoittamaan harjojen moottorin imun moottorin ja suhteellisen solenoidiventtiilin toiminnan painiketta. 

  

 

Peruutusvalitsimen symboli (ainoastaan mallille BT). 
Käytetään osoittamaan ohjauspaneelin painiketta, joka mahdollistaa peruutuksen päälle kytkemisen. 

  

 

Suhteellisen solenoidiventtiilin aukaisun tai sulkemisen symboli (ainoastaan mallille BT). 
Käytetään ohjaustaulussa osoittamaan suhteellisen solenoidiventtiilin ulostulovirtausta ohjaavaa painiketta. 

  

 

Suhteellisen solenoidiventtiilin aukaisun symboli (ainoastaan mallille B). 
Käytetään ohjaustaulussa osoittamaan suhteellisen solenoidiventtiilin ulostulovirtausta ohjaavaa painiketta. 

  

 

Suhteellisen solenoidiventtiilin sulkemisen symboli (ainoastaan mallille B). 
Käytetään ohjaustaulussa osoittamaan suhteellisen solenoidiventtiilin ulostulovirtausta ohjaavaa painiketta. 

  

 

Harjan irrotuksen symboli (ainoastaan mallille B-BT). 
Käytetään osoittamaan ohjauspaneelin painiketta, joka mahdollistaa harjan irrotuksen. 

  

6 



 

LAITTEESSA KÄYTETYT MERKIT 

  

 

Vetomoottorin potentiometrin symboli (ainoastaan mallille BT). 
Käytetään ohjauspaneelissa osoittamaan nuppia, joka ohjaa moottorin vetoa säätelevää potentiometriä. 

  

 
Yleiskatkaisimen symboli asento "ON - SOLENOIDIVENTTIILI" (ainoastaan mallille BB). 
Käytetään ohjauspaneelissa osoittamaan painiketta, joka ohjaa harjojen moottorin ja solenoidiventtiilin käynnistystä. 

  

 

Yleiskatkaisimen symboli asento "OFF" (ainoastaan malli BB). 
Käytetään ohjauspaneelissa osoittamaan painiketta, joka ohjaa harjojen moottorin ja solenoidiventtiilin sammuttamista. 

  

 

Yleiskatkaisimen symboli asento "ON - EI SOLENOIDIVENTTIILIÄ" (ainoastaan mallille BB). 
Käytetään ohjauspaneelissa osoittamaan painiketta, joka ohjaa harjojen moottorin käynnistystä, mutta ei solenoidiventtiilin. 

  

 

Imun moottoria koskevan katkaisimen symboli asento "ON - IMU" (ainoastaan mallille BB). 
Käytetään ohjaustaulussa osoittamaan imun moottorin päälle kytkennän painiketta. 

  

 

Imun moottoria koskevan katkaisimen symboli asento "OFF - IMU" (ainoastaan mallille BB). 
Käytetään ohjaustaulussa osoittamaan imun moottorin sammuttamisen painiketta. 

  

 

Harjan irrotuksen symboli (ainoastaan mallille BB). 
Käytetään kojetaulussa osoittamaan harjan automaattisen irrotuksen painiketta 

  

 

Työskentelysuunnan säädön symboli (ainoastaan mallille B-BB). 
Käytetään alustan rungossa osoittamaan nuppia, joka mahdollistaa laitteen työskentelysuunnan säätämisen 
työskentelytoimintatavassa. 

  

 

Merkki, joka osoittaa liuossäiliön täytössä käytettävän veden maksimilämpötilan 
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LAITTEESSA KÄYTETYT MERKIT 

  

 

Merkki, joka osoittaa liuossäiliön tyhjennyskorkin sijainnin. 

  

 

Merkki, joka osoittaa liuossäiliön suodattimen sijainnin. 

  

 

Merkki, joka osoittaa keräyssäiliön poistoputken sijainnin 

  

 

Pesuaineen virtauksen säädön symboli. 
Käytetään laitteessa osoittamaan hydraulisessa laitteistossa olevan pesuaineliuoksen virtauksen säätöön liittyvän vivun 
sijaintia. 

  

 

Seisontajarrun symboli (ainoastaan mallille BT). 
Käytetään laitteessa osoittamaan seisontajarrun ohjausvipua 

  

 

Osoittaa suurinta ylitettävää kallistusta 
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YLEISET TURVASÄÄNNÖT 

 
Alla annettuja sääntöjä tulee noudattaa tarkasti käyttäjään ja laitteeseen kohdistuvien vahinkojen välttämiseksi. 
 
VAROITUS: 
• Lue huolellisesti laitteessa olevat kilvet, älä missään tapauksessa peitä niitä ja vaihda ne välittömästi uusiin, jos ne vioittuvat. 
• Konetta saa käyttää ainoastaan valtuutettu henkilökunta, joka on saanut asianmukaisen opastuksen käyttöä varten. 
• Älä käytä laitetta pinnoilla, joiden kallistus ylittää laitteen kilvessä annetun.  
• Laite ei sovi sellaisten lattioiden puhdistukseen, joissa osat ovat irti toisistaan tai joissa on korkeuseroja. Älä käytä laitetta kaltevilla pinnoilla. 
• Jos huomaat akkulaturin syöttöjohdon vioittuneen, käänny välittömästi valtuutetun huoltokeskuksen puoleen. 
• Vaaratilanteessa kytke irti laitteen takaosassa oleva akkuliitin. 
• Laite on sammutettava ja akkuliitin ja/tai syöttökaapeli kytkettävä irti, ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista. 
• Lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteella. 
• Laitetta käytettäessä on varottava muita henkilöitä ja erityisesti lapsia. 
• Käytä ainoastaan harjoja, jotka toimitetaan laitteen mukana tai käsikirjan kappaleessa "HARJOJEN VALINTA JA KÄYTTÖ" yksilöityjä harjoja". Muiden 

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

kokemattomat ja asiaa tuntemattomat henkilöt. 
• Laitetta ei saa käyttää tai säilyttää ulkona kosteissa olosuhteissa tai altistaa suoraan sateelle. 
• Varastointilämpötilan on oltava -25°C ... +55°C; laitteen saa varastoida ainoastaan suljettuihin tiloihin. 
• Käyttöolosuhteet: ympäristölämpötilan tulee olla välillä 0°C - 40°C ja suhteellisen kosteuden välillä 30% - 95%. 
• Laitteen syöttökaapelin pistokkeen (sähkömalli) tai akkulaturin syöttökaapelin (akkumalli) on oltava maadoitettu. 
• Sovita käyttönopeus lattian pito-ominaisuuksien mukaan. 
• Älä käytä laitetta kuljetusvälineenä. 
• Laite ei aiheuta vahingollisia tärinöitä. 
• Älä käytä laitetta tiloissa, joissa on räjähdysvaara. 
• Älä ime laitteella syttyviä nesteitä. 
• Älä käytä laitetta vaarallisten pölyjen keräämiseen. 
• Älä sekoita erityyppisiä pesuaineita, välttääksesi myrkyllisten kaasujen syntymisen. 
• Laite ei sovi kokolattiamattojen puhdistukseen. 
• Älä laita nojaamaan laitetta vasten nesteitä sisältäviä säiliöitä. 
• Vältä harjojen pyörimistä laitteen ollessa paikoillaan, koska tämä saattaa vaurioittaa lattiaa. 
• Tulipalon sattuessa käytä jauhesammutinta. Älä käytä vettä. 
• Varo törmäämästä hyllyihin tai rakennustelineisiin, joista saattaa pudota esineitä. Käyttäjällä on aina oltava asianmukaiset suojavarusteet (hanskat, 

kengät, kypärä, suojalasit, jne..). 
• Laitteen on suoritettava pesu- ja kuivaustoimenpiteet samanaikaisesti. Eri toimenpiteet on suoritettava alueilla, joihin ulkopuoliset henkilöt eivät pääse. 

Merkitse kosteat lattiankohdat asianmukaisilla merkeillä. 
• Jos havaitset koneen toiminnassa häiriöitä, varmista että ne eivät johdu määräaikaishuollon puutteesta. Muussa tapauksessa pyydä korjausta 

huoltokeskuksesta. 
• Osia vaihdettaessa pyydä ALKUPERÄISIÄ vaihto-osia valtuutetusta huoltoliikkeestä ja/tai jälleenmyyjältä. 
• Palauta kaikki sähkökytkennät kaikkien huoltotoimien jälkeen. 
• Ennen laitteen käyttöä varmista, että kaikki luukut ja suojat on asetettu käyttö- ja huoltokäsikirjassa annettujen ohjeiden mukaan. 
• Älä irrota sellaisia suojuksia, joiden irrottamiseen tarvitaan työkaluja, paitsi huoltoa varten (katso ao kappaleet) 
• Älä pese laitetta suoralla vesisuihkulla tai paineella tulevalla vedellä tai syövyttävillä aineilla. 
• Välttääksesi liuossäiliön suodattimen likaantumisen, älä täytä laitteeseen puhdistusliuosta monta tuntia etukäteen. 
• Älä käytä happamia tai emäksisiä liuoksia, jotka voivat vaurioittaa konetta ja/tai henkilöitä. 
• Vie laite tarkistettavaksi joka vuosi valtuutettuun huoltokeskukseen. 
• Hävitä kulutusmateriaalit vallitsevien säädösten mukaan. 
• Kun vuosien käytön jälkeen laitteesi on hävitettävä, hävitä oikealla tavalla laitteessa olevat materiaalit erityisesti öljyt, akut ja elektroniset osat. Huomioi, 

että laite on rakennettu kierrätettävistä materiaaleista. 
• Ennen laitteen hävittämistä, akut on irrotettava. Akut on hävitettävä turvallisella tavalla voimassa olevia lakeja noudattaen. 
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LAITTEEN VALMISTELU 

  
1. PAKETOIDUN LAITTEEN LIIKUTTELU 

Kone on pakattu erityiseen pakkaukseen, jossa on pohjataso haarukkavaunuilla kuljettamista varten. 
Pakkauksia EI SAA asettaa päällekkäin. 
Laitteen kokonaispaino pakkauksen kanssa: 
 
iMx malli B: 94 kg 
iMx malli BT: 101 kg 
iMx malli BB: 94 kg 

 

 

  
Pakkauksen mitat ovat seuraavat: 
 
A= 1170mm 
B= 660mm 
C= 1430mm 

A

C B

   
1. Poista ulommainen pakkaus. 
2. Laite on kiinnitetty tasoon kiiloilla, jotka lukitsevat pyörät 
3. Poista kiilat 
4. Kytke irti seisontajarru (ainoastaan malleille BT), käännä laitteen oikealla sivulla olevaa vipua (1) 

vastapäivään. 

 
  

5. Kallistetun tason avulla laske laite tasolta, työntäen laitetta etuosasta. Älä asenna takalattianpyyhintä 
ennen laitteen tyhjentämistä ja vältä iskemästä harjoja lujaa lattiaan. Lattianpyyhkimen asentamista 
varten on luettava kappale "LATTIANPYYHKIMEN ASENNUS”. 
 

 

HUOMIO: Kuljetuksen aikana ohjaustaulu saattaa aktivoitua, mutta laite on kuitenkin 
pois päältä.  

 
 

 
  

6. Säilytä taso mahdollista myöhempää kuljetustarvetta varten. 
 

 

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

 

HUOMIO: Tämän toimenpiteen aikana, varmista ettei harjan lähettyvillä ole 
henkilöitä tai esineitä 
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2. LAITTEEN KULJETUS 
1. Käyttämällä kallistettu tasoa vie laite lavalle. Suorita toimenpide takalattianpyyhin ja harja irrotettuina. 
2. Tarkista, että keräys- ja liuossäiliö ovat tyhjät. Muussa tapauksessa tyhjennä ne 
3. Varmista, että laitteen yleiskatkaisin on asennossa "0" (malleille B-BT) tai "OFF" (malleille BB), 

muussa tapauksessa aseta yleiskatkaisin oikeaan asentoon. 
4. Irrota sähkölaitteiston liitin akkuliittimestä 
5. Kiinnitä laite tasoon kiilojen avulla 
6. Laita seisontajarru päälle (ainoastaan mallille BT). 
 

 
  

3. LAITTEEN ETUOSAN OSAT 
Laitteen etuosan osat: 
 
1. Suunnan säätönuppi. 
2. Veden pikatäyttökorkki. 
3. Veden täyttökorkki, pesuaineen annostelija. 
4. Keräyssäiliön nostokahva 

 
  

4. LAITTEEN SIVUOSAT 
Laitteen vasemman sivun osat ovat seuraavat: 
 
1. Liuossäiliön korkki-suodatin. 
2. Liuossäiliön täytön tasoputki. 
3. Imun kannen tuki - harja - lattianpyyhkimen runko. 
4. Puhdistusaineliuoksen virtauksen ohjausvipu. 

 
  

Laitteen oikeanpuoleisen sivun osat: 
 
5. Seisontajarrun vipu (ainoastaan mallille BT). 

 
  

5. KONEEN TAKAOSAN KOMPONENTIT 
Laitteen takaosassa olevat komponentit tunnistetaan seuraavasti: 
 
1. Avaimella toimiva yleiskatkaisin (mallit B-BT). 
2. Lattianpyyhkimen rungon ohjausvipu. 
3. Sähkölaitteiston liitin 
4. Hansikaslokeron kansi tai akkulaturin syöttökaapeli (malli CB). 
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5. Lattianpyyhkimen imuletku 
6. Akkulaturin kaapelin liittimen tappi. 
7. Keräyssäiliön tyhjennysputki 

 
  

8. Ohjauskahva, tämän alla läsnäolovipu. 
9. Imun moottorin putki. 
10. Keräyssäiliön nostokahva. 
11. Keräyssäiliön kansi 

 
  

6. OHJAUSPANEELIN OSAT (MALLI B) 
Ohjauspaneelin osat ovat seuraavat: 
 
1. Akkutason ilmaisin - tuntilaskin. 
2. "ECO"-toiminnan painike 
3. Imun moottorin ohjauksen painike. 
4. Toiminnan "AUTO" painike. 

 

 
  

5. Suhteellisen solenoidiventtiilin painike, lisää puhdistusaineen ulostulovirtausta. 
6. Suhteellisen solenoidiventtiilin ohjauspainike, vähentää pesuaineen ulosvirtausta. 
7. Harjan irrotuspainike. 

 

 
  

7. OHJAUSPANEELIN OSAT (MALLI BT) 
Ohjauspaneelin osat ovat seuraavat: 
 
1. Akkutason ilmaisin - tuntilaskin. 
2. Nopeuden säätönuppi (ainoastaan malli BT). 
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3. "ECO"-toiminnan painike. 
4. Imun moottorin ohjauksen painike. 
5. Toiminnan "AUTO" painike. 

 

 
  

6. Peruutusta koskeva painike 
7. Suhteellisen solenoidiventtiilin ohjauspainike. 
8. Harjan kiinnitys-irrotus painike. 

 

 
  

8. OHJAUSPANEELIN OSAT (MALLI BB) 
Ohjauspaneelin osat ovat seuraavat: 
 
1. Akkutason ilmaisin - tuntilaskin. 
2. Yleiskatkaisin kolmella asennolla. 

Asento "I": Katkaisin asennossa "ON - SOLENOIDIVENTTIILI ON" aktivoi harjan moottorin ja 
solenoidiventtiilin 
Asento "0": Katkaisin asennossa "OFF" keskeyttää laitteen sähkölaitteiston jatkuvuuden. 
Asento “II”: Katkaisin asennossa "ON + SOLENOIDIVENTTIILI OFF" aktivoi harjan moottorin, mutta ei 
solenoidiventtiiliä 

 

  
3. Imun moottorin ohjauksen painike. 

Asento-01: Katkaisin asennossa "ON - IMU" aktivoi imun moottorin 
Asento-02: Katkaisin asennossa "OFF - IMU" ottaa imun moottorin pois päältä 

4. Harjan irrotuskatkaisin. 
 

 

HUOMIO: Tästä eteenpäin yleiskatkaisimen asennot (02) ilmoitetaan merkeillä "I tai 0 
tai II". 

HUOMIO: Tästä eteenpäin imun moottorin ohjauskatkaisimen asennot (03) 
ilmoitetaan asiakirjassa merkinnöillä “Pos.-01 tai Pos.-02”. 

    
9. AKKUTYYPPI 

Laite vaatii kaksi hermeettistä akkua vetovoimaa varten kaasun ja geeliteknologian yhdistelmällä. 
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). 
Hyvän työskentelysuorituksen saamiseksi suosittelemme käyttämään kahta akkua 12V 77Ah/C5 (mitat 330 
mm x 169 mm x H233mm, kunkin paino 27kg) tai kahta akkua 12V 75Ah/C5 (mitat 259 mm x 169 mm x 
H2227mm, kunkin paino 25 kg). 
 

 

HUOMIO: Jos käytetään mitoiltaan ja painoltaan suosituksista poikkeavia akkuja, 
laitteen suorituskyky saattaa vaihdella suuresti. 
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10. 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 sopivilla nostolaitteilla akkutilasta. KÄYTETYT AKUT, JOTKA LUOKITELLAAN 
ONGELMAJÄTTEEKSI, ON TOIMITETTAVA VALTUUTETULLE TAHOLLE, JOKA HUOLEHTII NIIDEN 
HÄVITTÄMISESTÄ LAKIEN MUKAAN. 

 

 

  
11. LIIKUTTAMINEN - AKKUJEN LAITTAMINEN 

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: 353mm x 333mm x H250mm. 
 

 

HUOMIO: Ennen akkujen liikuttelua on huolehdittava, että noudatetaan 
työskentelymaassa voimassa olevia onnettomuuksien ehkäisyä koskevia sääntöjä tai 
noudatetaan standardeja DIN EN 50272-3 ja DIN EN 50110-1. 

 

 

  

 

HUOMIO: Vahingossa tapahtuvien oikosukujen välttämiseksi tulee käyttää eristettyjä 
työkaluja akkujen liittämisessä ja estää metalliesineiden joutumista kosketuksiin 
akkujen kanssa. Ota pois sormukset, kellot ja asusteet, joissa metallisia osia ja jotka 
saattavat joutua kosketuksiin akkuliittimien kanssa. 

 
Aseta akut akkutilaan seuraavalla tavalla: 
1. Varmista, että keräyssäiliö on tyhjä, muussa tapauksessa tyhjennä se tarkoitusta varten olevan letkun 

(01) avulla, joka sijaitsee laitteen takaosassa. 
2. Tarkista, että yleiskatkaisin (02) on asennossa "0", muussa tapauksessa käännä avainta yksi neljäsosa 

vasemmalle (ainoastaan mallille B-BT), irrota avain ohjaustaulusta. Varmista, että laitteen 
yleiskatkaisin laitteen takaosassa on asennossa "0", muussa tapauksessa aseta se asentoon "0" 
(ainoastaan mallille BB).  
  

3. Varmista, että sähkölaitteiston liitin (03) on irrotettu akkuliittimestä, muussa tapauksessa irrota se. 
4. Nojaa alusta maata vasten. 
5. Nojaa lattianpyyhin maata vasten laitteen takaosassa sijaitsevan vivun avulla. 
6. Lukitse laite kytkemällä seisontajarrun, käytä laitteen oikealla sivulla olevaa vipua (04) (ainoastaan 

malleille BT). 

 
  

7. Irrota pidikkeestä keräyssäiliön tyhjennysputki (01) ja aseta se maahan. 
8. Ujuta irti imun moottorin keräyssäiliön putkessa (05) oleva kuminpidike. 
9. Irrota keräyssäiliön aukossa oleva lattianpyyhkimen imuputki (06). 
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10. Irrota imukansi ja aseta se tarkoitusta varten olevaan tukeen, joka sijaitsee laitteen takaosassa. 
11. Irrota keräyssäiliö laitteesta varomalla tyhjennysputkea, aseta se maasta irrallaan olevalle pinnalle 

ehkäistäksesi onnettomuudet. 
 

 

HUOMIO: Keräyssäiliö voidaan muotonsa ansiosta asettaa nojaamaan lattiaa vasten 
takaosan koskettaessa maastoon. Näin vältetään vahingossa tapahtuvat 
tyhjennysholkin rikkoutumiset. 

 
 
 

 
  

12. Sopivia työkaluja käyttäen kiinnitä akkujen pysäytysterät (07) akkujen pohjan alla olevaan laattaan. 
 
 
Vieressä olevassa kuvassa näytetään terien asento akuille 12V 77Ah (mitat 259 mm x 168 mm x 
H208mm, kunkin paino 27 kg). 
 
 

 
  
Vieressä olevassa kuvassa näytetään terien asento akuille 12V 75Ah (mitat 259 mm x 168 mm x 
H208mm, kunkin paino 25 kg). 
 

 

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

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

 

 
  

 

HUOMIO: Suosittelemme nostamaan ja liikuttamaan akkuja ainoastaan akkujen 
painon ja mittojen suhteen sopivien nosto- ja kuljetusvälineiden avulla 
HUOMIO: Nostokoukut eivät saa vahingoittaa lohkoja, liittimiä tai kaapeleita. 

 
13. Aseta akut akkutilaan asettamalla navat "+" ja "-" keskenään vastakkain. Varo vahingoittamasta imun 

moottorin putkea (05). Vieressä olevassa kuvassa näytetään terien asento akuille 12V 77Ah. 

 

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

  
  

Viereisessä kuvassa näytetään akkujen 12V 75Ah sijainti. Aseta akut akkutilaan asettamalla navat "+" ja 
"-" keskenään vastakkain kuten kuvassa. Varo vahingoittamasta imun moottorin putkea (05). 

 

 

HUOMIO: Ennen akkujen laittamista laitteeseen, muista laittaa vähän rasvaa 
liitäntänapoihin ulkopuoliselta korroosiolta suojaamiseksi. 
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12. AKKUJEN JA AKKULIITTIMEN KYTKENTÄ 
1. Kytke akut sarjaan, käyttämällä mukana tulevaa kaapelia (03), napoihin “+” ja “-“. 
2. Kytke akkujen kytkentäkaapeli (02) liitäntänapoihin "+" ja "-" niin, että liittimiin saadaan 24 V:n jännite. 
3. Kytke sähkölaitteiston liitin akkuliittimeen 

 

 

HUOMIO: Suosittelemme, että huoltokeskuksen kouluttama henkilökunta suorittaa 
sähkökytkennän 

 

 
  

4. Aseta laitteeseen keräyssäiliö ja huolehdi, että asennat tyhjennysputken oikein. 
5. Kiinnitä laitteen takaosaan keräyssäiliön tyhjennysputki (01). 
6. Aseta keräyssäiliön takaosassa olevaan kumin kannattimeen (05) imun moottorin letku. 
7. Aseta keräyssäiliön takaosassa olevaan aukkoon lattianpyyhkimen imuletku (06). 

 

 
  

13. AKKULATURIEN KYTKENTÄ (MALLIT ILMAN AKKULATURIA) 
Akkujen vioittumisen estämiseksi on vältettävä niiden tyhjentymistä kokonaan. Siksi lataus on aloitettava 
muutaman minuutin kuluessa akkujen latauksen merkkivalon syttymisen jälkeen. 

 

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

 

 

  
Akkulaturin kytkemiseksi:  
 
1. Vie laite lähelle akkulaturia 
2. Varmista, että keräyssäiliö on tyhjä, muussa tapauksessa tyhjennä se tarkoitusta varten olevan letkun 

(01) avulla, joka sijaitsee laitteen takaosassa. 
3. Tarkista, että yleiskatkaisin (02) on asennossa "0", muussa tapauksessa käännä avainta yksi 

neljäsosa vasemmalle (ainoastaan mallille B-BT), irrota avain ohjaustaulusta. Varmista, että laitteen 
yleiskatkaisin laitteen takaosassa on asennossa "0", muussa tapauksessa aseta se asentoon "0" 
(ainoastaan mallille BB). 
 

 
  

4. Varmista, että sähkölaitteiston liitin (03) on irrotettu akkuliittimestä, muussa tapauksessa irrota se. 
5. Nojaa alusta maata vasten. 
6. Lukitse laite kytkemällä seisontajarrun, käytä laitteen oikealla sivulla olevaa vipua (04) (ainoastaan 

malleille BT). 
 

 

HUOMIO: Pysäköi laite suljettuun tilaan, jonka lattia on tasainen ja vaakasuorassa. 
Laitteen lähettyvillä ei saa olla esineitä, jotka voivat vaurioitua joutuessaan 
kosketuksiin laitteen kanssa eivätkä ne saa myöskään vaurioittaa laitetta. 
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7. Irrota pidikkeestä keräyssäiliön tyhjennysputki (01) ja aseta se maahan. 
8. Ujuta irti imun moottorin keräyssäiliön putkessa (05) oleva kuminpidike. 
9. Irrota keräyssäiliön aukossa oleva lattianpyyhkimen imuputki (06). 

 
  

10. Irrota imukansi ja aseta se tarkoitusta varten olevaan tukeen, joka sijaitsee laitteen takaosassa. 
11. Irrota keräyssäiliö laitteesta varomalla tyhjennysputkea, aseta se maasta irrallaan olevalle pinnalle 

ehkäistäksesi onnettomuudet. 
 

 

HUOMIO: Keräyssäiliö voidaan muotonsa ansiosta asettaa nojaamaan lattiaa vasten 
takaosan koskettaessa maastoon. Näin vältetään vahingossa tapahtuvat 
tyhjennysholkin rikkoutumiset. 

 
 
 

 
  

12. Irrota sähkölaitteiston liitin akkuliittimestä. 
13. Kytke akkuliittimen kaapeliliitin akkuliittimeen. 
14. Liitä kaapeli, joka juuri kytkettiin ulkoiseen akkulaturiin 

 

 

HUOMIO: Suosittelemme lukemaan huolellisesti käytettävän akkulaturin käyttö- ja 
huolto-ohjeet. 
HUOMIO: Pidä keräyssäiliö auki koko akkujen latauksen ajan syntyvien kaasujen 
päästämiseksi ulos 
HUOMIO: Akkujen lataustilan tulee olla varustettu tuuletuksella niin etteivät akuista 
tulevat kaasut keräänny ilmaan. 

 

 
  

 
HUOMIO : Kaasujen sisäänhengitysvaara ja myrkyllisten nesteiden vuotovaara. 

 

HUOMIO: Tulipalon vaara: älä mene avotulen lähelle. 

 
15. Lataussyklin jälkeen, irrota akkulaturin liitin akkuliittimestä. 
16. Kytke sähkölaitteiston liitin akkuliittimeen. 

 

 
  

17. Aseta laitteeseen keräyssäiliö ja huolehdi, että asennat tyhjennysputken oikein. 
18. Kiinnitä laitteen takaosaan keräyssäiliön tyhjennysputki (01). 
19. Aseta keräyssäiliön takaosassa olevaan kumin kannattimeen (05) imun moottorin letku. 
20. Aseta keräyssäiliön takaosassa olevaan aukkoon lattianpyyhkimen imuletku (06). 
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14. AKKULATURIEN LIITÄNTÄ (MALLIT AKKULATURIN KANSSA) 

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

 

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

 

 

  
Akkulaturin kytkemiseksi:  
 
1. Vie laite lähelle akkulaturia 
2. Varmista, että keräyssäiliö on tyhjä, muussa tapauksessa tyhjennä se tarkoitusta varten olevan letkun 

(01) avulla, joka sijaitsee laitteen takaosassa. 
3. Tarkista, että yleiskatkaisin (02) on asennossa "0", muussa tapauksessa käännä avainta yksi 

neljäsosa vasemmalle (ainoastaan mallille B-BT), irrota avain ohjaustaulusta. Varmista, että laitteen 
yleiskatkaisin laitteen takaosassa on asennossa "0", muussa tapauksessa aseta se asentoon "0" 
(ainoastaan mallille BB). 
  
  

4. Varmista, että sähkölaitteiston liitin (03) on irrotettu akkuliittimestä, muussa tapauksessa irrota se. 
5. Nojaa alusta maata vasten. 
6. Lukitse laite kytkemällä seisontajarrun, käytä laitteen oikealla sivulla olevaa vipua (04) (ainoastaan 

malleille BT). 
 

 

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

 

 
  

7. Irrota pidikkeestä keräyssäiliön tyhjennysputki (01) ja aseta se maahan. 
8. Ujuta irti imun moottorin keräyssäiliön putkessa (05) oleva kuminpidike. 
9. Irrota keräyssäiliön aukossa oleva lattianpyyhkimen imuputki (06). 

 
  

10. Irrota imukansi ja aseta se tarkoitusta varten olevaan tukeen, joka sijaitsee laitteen takaosassa. 
11. Irrota keräyssäiliö laitteesta varomalla tyhjennysputkea, aseta se maasta irrallaan olevalle pinnalle 

ehkäistäksesi onnettomuudet. 
 

 

HUOMIO: Keräyssäiliö voidaan muotonsa ansiosta asettaa nojaamaan lattiaa vasten 
takaosan koskettaessa maastoon. Näin vältetään vahingossa tapahtuvat 
tyhjennysholkin rikkoutumiset. 

 
 
 

 
  

12. Irrota akkulaturin pistorasian kannen korkki (07). 
13. Liitä akkulaturin kaapelin liitin akkulaturissa olevaan pistorasiaan 
14. Liitä syöttökaapelin pistoke pistorasiaan. 

 

 

HUOMIO: Pidä keräyssäiliö auki koko akkujen latauksen ajan syntyvien kaasujen 
päästämiseksi ulos. 
HUOMIO: Akkujen lataustilan tulee olla varustettu tuuletuksella niin etteivät akuista 
tulevat kaasut keräänny ilmaan. 

 
Akkulaturin syöttökaapeli toimitetaan ohjekirjan mukana pussissa. 
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HUOMIO : Lue huolellisesti akkulaturin käyttö- ja huolto-ohjeet, joka toimitetaan 
pussissa näiden ohjeiden mukana. 

HUOMIO : Ennen akkulaturin syöttökaapelin laittamista pistorasiaan, tarkista ettei 
niissä ole kondensaatiota tai muita nestemäisiä aineita. 
HUOMIO: Jos laitteen sähkölaitteistoon annetaan huomaamatta virtaa 
komentonäytöllä näkyy kirjoitus "AKKULATURI" ja yksikään ohjauspyörässä olevista 
komennoista ei toimi (ainoastaan mallille B-BT). 

 

 

  
15. Lataussyklin jälkeen irrota akkulaturin kaapeli pistorasiasta. 
16. Irrota akkulaturin kaapeliliitin akkulaturissa olevasta pistorasiasta (08) ja laita se hansikaslokeroon (09). 
17. Aseta akkulaturin pistorasian suojuksen kansi (07) paikoilleen. 

 

 
  

15. AKKUJEN LATAUSTILANTEEN MERKKILAITE (MALLIT B-BT) 
Laitteen kojetaulussa on näyttö (1), joka osoittaa akkujen lataustasoa. Jos alemmassa rivissä on 
kymmenen valaistua palkkia, akut ovat täynnä. Jos sen sijaan prosenttimäärä, joka osoittaa akkujen 
latausta on 00% ja vilkkuu, akut ovat tyhjät. 

 

HUOMIO: Muutaman sekunnin kuluttua, kun akkujen lataustaso saavuttaa 20%, 
harjojen moottori sammuu automaattisesti. Residuaalilatauksella on kuitenkin 
mahdollista saattaa kuivaus loppuun ennen latauksen aloittamista. 

HUOMIO: Muutaman sekunnin kuluttua, kun akkujen lataustaso saavuttaa 10%, imun 
moottori sammuu automaattisesti. Jäljellä olevalla latauksella on kuitenkin 
mahdollista viedä laite latauspaikalle (ainoastaan malleille BT). 

 
 

 

 

  
16. TUNTILASKIN (MALLIT B-BT) 

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

 

 
17. TUNTILASKIN (MALLIT BB) 

Laitteen takaosassa on ohjausnäyttö; käynnistyksen jälkeisestä, toisesta näyttöruudusta näkyy laitteen 
kokonaiskäyttöaika. Ennen symbolia “.” olevat luvut tarkoittavat tunteja ja sen jälkeen oleva luku tarkoittaa 
tunnin kymmenesosia (tunnin kymmenesosa on kuusi minuuttia). Tiimalasin (1) vilkkuminen tarkoittaa, että 
tuntilaskuri suorittaa laitteen käyttöajan laskemista. 

 

18. AKKUJEN LATAUSTILANTEEN MERKKILAITE (MALLIT BB) 
Laitteen takaosassa on ohjausnäyttö . Ohjausnäytön alaosassa näkyy akkujen lataustason osoitinta 
tarkoittava symboli. Osoitin koostuu lataustason osoittimista. Kun jäljellä oleva lataus laskee minimiin, 
symboli (2) alkaa vilkkua ja muutamien sekuntien kuluttua se sammuu; tällöin alkaa vilkkua symboli (3). 
Kun näin tapahtuu, on laite kuljetettava akkujen lataukseen tarkoitettuun paikkaan. 

 

HUOMIO: Muutaman sekunnin kuluttua, kun akkujen lataustaso saavuttaa kriittisen 
tason (1), harjojen moottori sammuu automaattisesti. Jäljellä olevalla latauksella on 
kuitenkin mahdollista saattaa kuivaus loppuun ennen latauksen aloittamista. 

HUOMIO: Muutaman sekunnin kuluttua, kun akkujen lataustaso saavuttaa 
tyhjentyneen tason (2), imun moottori sammuu automaattisesti. 
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19. ETENEMINEN TYÖSKENTELYVAUHDILLA (MALLIT BT) 

Tämä laite on varustettu sähköisellä ohjauksella varustetulla vetolaitteella. Laitteen siirtämiseksi 
käännettyäsi avaimen asentoon "I" riittää, että painaa läsnäolovipua, joka sijaitsee kädensijan kahvan alla. 
 

 

HUOMIO! Laite ei ala liikkua (ei eteen- eikä taaksepäin), jos potentiometrin säätönuppi 
(01) minimiasennossa. 

 

 
  

20. ETENEMINEN TYÖSKENTELYVAUHDILLA (MALLIT B-BB) 
Näiden laitteiden veto saadaan aikaiseksi harjan avulla, joka työskentelemällä painon oikealla jakamisella 
pystyy vetämään laitetta eteenpäin. 

 

HUOMIO! Jos laitteessa ilmenee epävakaisuutta suunnan suhteen, lue kappale 
"SUUNNAN SÄÄTÖ". 

 

 

  
21. LIUOSSÄILIÖN TÄYTTÄMINEN 

Ennen liuossäiliön täyttämistä, suorita seuraavat toimenpiteet:  
1. Joka kerta kun liuossäiliö täytetään, muista tyhjentää keräyssäiliö kokonaan. 
2. Tarkista, että alusta ja lattianpyyhin nojaavat maahan, muussa tapauksessa aseta ne nojaamaan 

maahan. 
3. Tarkista, että yleiskatkaisin on asennossa "0", muussa tapauksessa käännä avainta yksi neljäsosa 

vasemmalle (ainoastaan mallille B-BT), irrota avain ohjaustaulusta. Varmista, että laitteen 
yleiskatkaisin laitteen takaosassa on asennossa "0", muussa tapauksessa aseta se asentoon "0" 
(ainoastaan mallille BB). 

 
  

  
4. Kytke seisontajarru laitteen oikealla sivulla olevan vivun avulla (ainoastaan malleille BT). 
5. Tarkasta, että liuoksen suodattimen korkki (02), joka sijaitsee laitteen vasemmalla sivulla, on kiinni 

kunnolla. 

 
  

Liuossäiliön täyttäminen voidaan suorittaa kahdella eri tavalla: 
 

1. Irrottamalla täyttökorkin (01) ja täyttämällä sen kumiletkulla 
2. Käyttämällä kumikorkkia (02), tämän tehtävänä on tukea yksistään vesiletkua, muista avata 

täyttökorkki (01) ilman tyhjentämiseksi. 

  
  

Irrota täyttökorkki (01) ja täytä säiliö puhtaalla alle 50°C vedellä . Säiliössä olevaa puhdistusaineliuoksen 
määrää on mahdollista tarkkailla tasoletkun (03) avulla. Tämä sijaitsee laitteen takaosassa vasemmalla. 
Lisää säiliöön nestemäistä puhdistusainetta vahvuudella ja tavalla, jotka on annettu puhdistusaineen 
valmistajan tarrassa. Liiallisen vaahdon muodostumisen välttämiseksi, joka saattaisi vahingoittaa imun 
moottoria, käytä minimi prosenttimäärä puhdistusainetta. 

 

HUOMIO! Täyttökorkkia (01) voidaan käyttää liuossäiliöön laitettavan pesuaineen 
annostelijana. Tähän on painettu pesuaineen prosenttimäärää vastaavat kolot, minimi 
on 0.1% ja maksimi 0.5%. 
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HUOMIO: Käytä aina pesuaineita, joiden valmistajan tarrassa näkyy teksti käytöstä 
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: 
hapettumisaineita, klooria tai bromia, formaldehydiä, mineraaliliuottimia. 

 

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään suojakäsineitä käsiteltäessä happamia tai 
alkalisia pesuaineita tai liuoksia, käsien vammautumisen estämiseksi. 

 

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

 

   
22. LATTIANPYYHKIMEN ASENNUS 

Lattianpyyhin, joka pakkaussyistä toimitetaan irrotettuna, tulee kiinnittää laitteen kiinnikkeeseen. Suorita 
asennus seuraavalla tavalla: 
1. Varmista, että alusta koskee lattiaan, muussa tapauksessa laske alustaa. 
2. Vie laitteen yleiskatkaisin (01) asentoon "0" ja irrota avain ohjaustaulusta (mallit B-BT). Vie laitteen 

takaosassa sijaitseva yleiskatkaisin asentoon "0" (ainoastaan malli BB). 

 
  
3. Kytke seisontajarru laitteen oikealla sivulla olevan vivun (02) avulla (ainoastaan malleille BT). 
4. Laske lattianpyyhin laitteen takaosassa sijaitsevan vivun (03) avulla. 

 
  
5. Löysää lattianpyyhkimeen esiasennetut nupit (04). 
6. Asenna ensin lattianpyyhkimen vasen tappi lattianpyyhkimen kiinnittimessä olevaan 

vasemmanpuoleiseen uraan (05) ja kiristä nuppi (04) niin, että prikka ja jousi kiinnittyvät 
lattianpyyhkimen tuen yläosaan. 

7. Asenna ensin lattianpyyhkimen oikea tappi lattianpyyhkimen kiinnittimessä olevaan oikeanpuoleiseen 
uraan (06) ja kiristä nuppi (04) niin, että prikka ja jousi kiinnittyvät lattianpyyhkimen tuen yläosaan. 

 
  

8. Laita imuputki (07) lattianpyyhkimessä olevaan holkkiin (08). 
 

 

HUOMIO: Nämä toimenpiteet on suoritettava hanskat kädessä, jotta vältetään 
mahdolliset kosketukset reunoihin ja metallisiin osiin. 
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23. HARJA (MALLIT B-BT) 
Harjojen asentamiseksi alustan runkoon, toimi seuraavalla tavalla: 
1. Nosta alusta maasta ohjauskahvan avulla. 
2. Varmista, että lattianpyyhin on irti maasta, muussa tapauksessa nosta se vivun (01) avulla. 
3. Käännä avaimella toimiva yleiskatkaisin (02) asentoon "I". 

 

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

 

 
  

4. Aseta harja lattialle lähelle laitteen alustan runkoa 
5. Laske alustan runko niin, että se on harjan kohdalla. 
6. Paina toimintatapa "AUTO" -painiketta (03) 
7. Paina ohjauskahvan alla olevaa läsnäolovipua sykäyksittäin. 

 

HUOMIO: Tämän toimenpiteen aikana varmista, ettei harjan läheisyydessä ole 
esineitä tai henkilöitä. 
HUOMIO: Tarkista, että harja on kiinnitetty oikein. Muussa tapauksessa laite 
saattaa liikkua epätasaisesti ja ennalta arvaamattomasti. 

 

   
24. HARJAN ASENNUS (MALLIT BB) 
Harjojen asentamiseksi alustan runkoon, toimi seuraavalla tavalla: 
1. Nosta alusta maasta ohjauskahvan avulla. 
2. Varmista, että lattianpyyhin on irti maasta, muussa tapauksessa nosta se vivun (01) avulla. 
3. Vie laitteen yleiskatkaisin (02) asentoon "0". 

 

 

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

 

 

  
4. Aseta harja lattialle lähelle laitteen alustan runkoa 
5. Laske alustan runko niin, että se on harjan kohdalla. 
6. Paina toimintatapa "II" -painiketta (02) 
7. Paina ohjauskahvan alla olevaa läsnäolovipua sykäyksittäin. 

 

 

HUOMIO: Tämän toimenpiteen aikana varmista, ettei harjan läheisyydessä ole 
esineitä tai henkilöitä. 
HUOMIO: Tarkista, että harja on kiinnitetty oikein. Muussa tapauksessa laite 
saattaa liikkua epätasaisesti ja ennalta arvaamattomasti. 

    
25. KULJETUSTOIMINTATAPA 

Jos laitetta on tarvetta käyttää toimintatavassa kuljetus,käytä ohjauskahvaa (01) (painamalla alaspäin) ja 
nosta laitteen etuosaa niin, että takapyörä (02) nojaa lattiaan. Tällä tavalla laitetta on helppo kuljettaa. 
 

 

HUOMIO: Varmista tämän toimenpiteen aikana, että lattianpyyhin on irti maasta, 
muussa tapauksessa nosta se irti maasta. 
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26. TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN (MALLIT B-BT) 
Ennen työskentelyn aloittamista, on tehtävä seuraava: 
1. Tarkista, että keräyssäiliö on tyhjä, muussa tapauksessa tyhjennä se kokonaan. 
2. Tarkista, että liuossäiliössä oleva pesuaineliuoksen määrä on oikea tehtävään työhön nähden, muussa 

tapauksessa täytä liuossäiliö. 
3. Tarkista, että yleiskatkaisin (01) on asennossa "0", muussa tapauksessa käännä avainta vastapäivään. 
4. Kytke sähkölaitteiston liitin (02) akkuliittimeen. 

 
  

5. Tarkista, että pesuaineliuoshana on täysin auki, muussa tapauksessa käytä laitteen vasemmalla 
sivulla olevaa vipua (03). 

6. Tarkista, että laitteen oikealla sivulla oleva seisontajarru (04) ei ole päällä, muussa tapauksessa ota 
pois päältä (ainoastaan malleille BT). 

7. Käännä yleiskytkimen avainta (01) neljänneskierros myötäpäivään (vie se asentoon I ). Mittaritaulussa 
oleva näyttö syttyy palamaan välittömästi. 

 

HUOMIO: Jos laitteen käynnistysvaiheessa läsnäolovipua käytetään, näytössä 
näkyy "VIPU PÄÄLLÄ" ja laite ei vastaanota käskyjä, vapauta läsnäolovipu. 

   

  
Käynnistyshetkellä näytölle ilmestyy peräkkäin 3 näyttöruutua. 
Ensimmäisessä näytössä näkyvät laitteen nimi ja malli. 
Toisessa näytössä ylärivillä näkyy kokonaistoiminta-aika ja alarivillä ohjelmaversio. 

 

  
Kolmannessa ja viimeisessä näytössä ylärivillä näkyy kokonaistoiminta-aika ja alarivillä akkujen 
lataustaso prosentteina. Kun akuissa on täysi lataus, alarivissä on kymmenen valaistua palkkia 
kuvaten paristoa. Sitä mukaan kun akut tyhjenevät, palkit sammuvat ja kun akut ovat tyhjät ainoastaan 
pariston reunat vilkkuvat. Ylärivi sen sijaan osoittaa toimintatunnit ja -minuutit. Merkin “:” vilkkuminen 
osoittaa, että tuntilaskin laskee laitteen toiminta-aikaa. 
 

 

  
8. Laske lattianpyyhin laitteen takaosassa sijaitsevan vivun (05) avulla. 
9. Paina painiketta (06) "AUTO", joka sijaitsee kojetaulussa. 

 

 

HUOMIO: Heti kun painetaan painiketta "AUTO" harjojen moottori, imun moottori ja 
solenoidiventtiili voivat toimia. 

HUOMIO: Painamalla ainoastaan läsnäolovipua harjojen moottori, imun moottori ja 
solenoidiventtiili voivat toimia. 

 
 

 
  

10. Tarkista, että potentiometrin säätönuppi (07) ei ole minimiasennossa, jos se on minimiasennossa 
käännä sitä hieman myötäpäivään (ainoastaan malleille BT). 

11. Aktivoimalla läsnäolovivun laite alkaa liikkua. 
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Ensimmäisten metrien aikana tarkista, että nopeus on sopiva suoritettavaan työhön, muussa tapauksessa 
säädä sitä kappaleessa "TYÖSKENTELYNOPEUDEN SÄÄTÄMINEN" annettujen ohjeiden mukaan 
(ainoastaan malleille BT). 
Ensimmäisten metrien aikana tarkista, että ulostuleva liuosmäärä on työhön sopiva, muussa tapauksessa 
säädä sitä kappaleessa "PESUAINELIUOKSEN SÄÄTÄMINEN (mallit B)” tai "PESUAINELIUOKSEN 
SÄÄTÄMINEN (mallit BT)”. 
Laite alkaa toimia täydellä teholla, kunnes puhdistusaineliuos loppuu tai akut tyhjenevät. 

 

  
Jos kuivauksen sisältävän pesutoimenpiteen aikana vapautetaan läsnäolovipu, vetomoottori (malli BT) ja 
haramoottori ja solenoidiventtiili lopettavat toiminnan, imun moottori jatkaa toimintaansa noin 15 sekunnin 
ajan ja sammuu sitten. Käskynäytössä pysyy päällä symboli "A". 

 

HUOMIO: Työskentelyn jatkamiseksi riittää, että painetaan läsnäolovipua, heti kun 
sitä painettu vetomoottori (mallit BT), harjojen moottori, imun moottori ja 
solenoidiventtiili aktivoituvat. 

 
 

 

  
Jos on tarpeen suorittaa ainoastaan pesu, riittää että painetaan ohjauspaneelissa olevaa painiketta (08) 
ja imun moottori lopettaa välittömästi toimintansa noin 15 sekunnin kuluttua. Käskynäytössä häviää 
symboli "A" ja ilmestyy symboli "O". 
Pesusyklin loputtua palataksesi pesutoimintaan ja kuivataksesi lattian, paina painiketta (08). 

 
  

Jos pesutoiminnan aikana vapautetaan läsnäolovipu vetomoottori (malli BT), harjojen moottori ja 
solenoidiventtiili lopettavat toiminnan. Käskynäytössä pysyy päällä symboli "O". 

 

HUOMIO: Työskentelyn jatkamiseksi riittää, että painetaan läsnäolovipua, heti kun 
sitä painettu vetomoottori (mallit BT), harjojen moottori ja solenoidiventtiili 
aktivoituvat. 

 

 

  
Jos on tarpeen suorittaa ainoastaan pesu ilman pesuaineliuosta riittää, että painetaan ohjauspaneelissa olevaa 
painiketta (09) muutaman sekunnin ajan. Näin solenoidiventtiili sammuu ja pesuaineliuosta ei tule ulos.  

 
  

Ilman pesuaineliuosta tapahtuvan pesusyklin loputtua, palataksesi lattian pesuun ja kuivaukseen paina 
painiketta (09) säätääksesi pesuaineliuoksen ulostuloa (lue kappale "PESUAINELIUOKSEN 
SÄÄTÄMINEN (mallit B)” tai "PESUAINELIUOKSEN SÄÄTÄMINEN (mallit BT)”). 
 

 
  

Jos ilman pesuainetta tapahtuvan pesutoimenpiteen aikana vapautetaan läsnäolovipu, vetomoottori (malli 
BT) ja harjojen moottori lopettavat toiminnan, imun moottori jatkaa toimintaansa noin 15 sekunnin ajan ja 
sammuu sitten. Käskynäytössä pysyy päällä symboli "O". 
 

 

HUOMIO: Työskentelyn jatkamiseksi riittää, että painetaan läsnäolovipua, heti kun 
sitä painettu vetomoottori (mallit BT), harjojen moottori ja imun moottori aktivoituvat. 
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Jos on tarpeen suorittaa ainoastaan kuivaus, riittää että painetaan ohjauspaneelissa olevaa painiketta 
(06) ja harjojen moottori, imun moottori ja solenoidiventtiili lopettavat toimintansa (imun moottorin 
todellinen sammuminen tapahtuu noin 15 sekunnin kuluttua). Painamalla painiketta (08) imun moottori 
jatkaa toimintaansa ja näin on mahdollista työskennellä kuivaustoimintatavassa. Käskynäytöstä häviää 
symboli "O", mutta ilmestyy kirjoitus "ASP". Kuivaussyklin loputtua palataksesi pesutoimintaan ja 
kuivataksesi lattian, paina painiketta (06). 

 
 

  
Jos kuivauksen aikana vapautetaan läsnäolovipu, vetomoottori (malli BT) lopettaa toiminnan, imun 
moottori jatkaa toimintaansa noin 15 sekunnin ajan ja sammuu sitten. Käskynäytössä pysyy päällä 
symboli "ASP". 

 

HUOMIO: Työskentelyn jatkamiseksi riittää, että painetaan läsnäolovipua, heti kun 
sitä painettu vetomoottori (mallit BT) ja imun moottori aktivoituvat. 

 

 

  
27. TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN (MALLIT BB) 
Ennen työskentelyn aloittamista, on tehtävä seuraava: 
 
1. Tarkista, että keräyssäiliö on tyhjä, muussa tapauksessa tyhjennä se kokonaan. 
2. Tarkista, että liuossäiliössä oleva pesuaineliuoksen määrä on oikea tehtävään työhön nähden, muussa 

tapauksessa täytä liuossäiliö. 
3. Tarkista, että yleiskytkin (01) on asennossa “0” muuten aseta se oikeaan asentoon. 
4. Kytke sähkölaitteiston liitin (02) akkuliittimeen. 

 
  

5. Tarkista, että pesuaineliuoshana on täysin auki, muussa tapauksessa käytä laitteen takaosassa olevaa 
vipua (03). 

6. Vie yleiskatkaisin (01) asentoon "I". Akkujen näyttö ja tuntilaskin aktivoituvat välittömästi. 
7. Vie imun moottorin ohjauskatkaisin (04) asentoon "Pos.-01", moottori alkaa käydä välittömästi. 

 

 

HUOMIO: Jos laitteen käynnistysvaiheessa käytetään läsnäolovipua laite alkaa 
työskentelemään, laitteen käyttöönottovaiheessa suosittelemme vapauttamaan 
läsnäolovivun. 

 

 
  

8. Laske lattianpyyhin laitteen takaosassa sijaitsevan vivun (05) avulla. 
9. Aktivoimalla läsnäolovivun laite alkaa liikkua. 
 
Ensimmäisten metrien aikana tarkista, että ulostuleva liuosmäärä on työhön sopiva, muussa tapauksessa 
säädä sitä kappaleessa "PESUAINELIUOKSEN SÄÄTÄMINEN (mallit BB)”. 
Laite alkaa toimia täydellä teholla, kunnes puhdistusaineliuos loppuu tai akut tyhjenevät. 
 

 
  

Jos kuivauksen sisältävän pesutoiminnan aikana vapautetaan läsnäolovipu, harjojen moottori ja 
solenoidiventtiili lakkaavat toimimasta, imun moottori jatkaa toimintaansa siihen asti kunnes painike (04) 
viedään asentoon "Pos.-02". 

 

HUOMIO: Työskentelyn jatkamiseksi riittää, että painetaan läsnäolovipua, heti kun 
sitä painettu harjojen moottori ja solenoidiventtiili aktivoituvat. Paina painiketta (04) 
aktivoidaksesi imun moottorin, jos se on sammunut aikaisemmin. 
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Jos on tarpeen suorittaa ainoastaan pesu, riittää että ohjauspaneelissa oleva painike (04) viedään 
asentoon "Pos-02", ja imun moottori lopettaa välittömästi toimintansa. 
Pesusyklin loputtua palataksesi pesutoimintaan ja kuivataksesi lattian, siirrä painike (04) asentoon "Pos.-01". 

 
  

Jos on tarpeen suorittaa ainoastaan pesu ilman pesuaineliuosta riittää, että painetaan ohjauspaneelissa 
oleva painiketta (01) asennossa "II". Näin solenoidiventtiili sammuu ja pesuaineliuosta ei tule ulos. 

 
  

28. PESUAINEEN SÄÄTÖ (MALLI B) 
Pesuaineen ulostulon säätämiseksi, toimi seuraavalla tavalla: 
 
1. Tarkista, että hanan ulosvirtaus on maksimissa kääntämällä laitteen takana oikealla olevaa vipua (01) 

vastapäivään. 
2. Tarkista, että liuossäiliössä oleva pesuaineliuoksen määrä on oikea tehtävään työhön nähden, muussa 

tapauksessa täytä liuossäiliö. 
3. Tarkista, että lattianpyyhin ja alusta nojaavat maahan. 
4. Käännä avaimella toimiva yleiskatkaisin asentoon "I". 
5. Paina ohjauspaneelissa olevaa "AUTO" -painiketta. 

 
  

6. Paina ohjauskahvan alla olevaa läsnäolovipua. 
7. Ensimmäisten työskentelymetrien aikana paina painiketta (02), joka ohjaa suhteellista solenoidiventtiiliä 

lisäämään pesuaineen virtausta harjaan, paina painiketta (03), jos haluat vähentää virtausta. 
 

Painamalla pesuaineliuoksen virtauksen säätöpainikkeita, komentonäytölle ilmestyy vaakasuorassa oleva 
viiva, jossa viisi asentoa. Sitä mukaa kun painetaan painikkeita, tulee näkyviin pieniä suorakulmioita. 
Solenoidiventtiiliin voidaan suorittaa viisi säätötoimenpidettä. 
 

 
  

Jos näytössä näkyy yksi ainoa vaakasuora viiva, laitteesta ei tule ulos liuosta. Tätä toimintatapaa 
käytetään kun lattia on märkä tai yleisesti kun ei tarvita veden ja mahdollisen pesuaineen yhdistettyä 
kemiallista toimintaa. 
  
  
Painikkeen (02) jokaisella painalluksella lisääntyy maahan tulevan liuoksen määrä. Painikkeen (03) 
jokaisella painalluksella vähentyy maahan tulevan liuoksen määrä. Ulostulevan liuoksen määrä voidaan 
säätää viidelle eri tasolle. 
  

  

 

HUOMIO! Pitämällä painettuna painiketta (03) solenoidiventtiilin virtaus menee nollaan. 
HUOMIO! Jos laite sammutetaan avaimella toimivalla yleiskatkaisimella, valittu 
pesuaineen virtausmäärä säilyy muistissa. 
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29. PESUAINEEN SÄÄTÖ (MALLI BT) 

Pesuaineen ulostulon säätämiseksi, toimi seuraavalla tavalla: 
 
1. Tarkista, että hanan ulosvirtaus on maksimissa kääntämällä laitteen takana oikealla olevaa vipua (01) 

vastapäivään. 
2. Tarkista, että liuossäiliössä oleva pesuaineliuoksen määrä on oikea tehtävään työhön nähden, muussa 

tapauksessa täytä liuossäiliö. 
3. Tarkista, että lattianpyyhin ja alusta nojaavat maahan. 
4. Käännä avaimella toimiva yleiskatkaisin asentoon "I". 
5. Paina ohjauspaneelissa olevaa "AUTO" -painiketta. 
6. Paina ohjauskahvan alla olevaa läsnäolovipua.  
  
7. Ensimmäisten työskentelymetrien aikana paina painiketta (02), joka ohjaa suhteellista 

solenoidiventtiiliä säätämään pesuaineen virtausta harjaan. 
 

Painamalla painiketta (02) komentonäytölle ilmestyy vaakasuorassa oleva viiva, joka koostuu 5 asennosta. 
Sitä mukaa kun painiketta (02) painetaan tulee näkyviin pieniä suorakulmioita. Solenoidiventtiiliin voidaan 
suorittaa viisi säätötoimenpidettä. 
 

 
  
Jos näytössä näkyy yksi ainoa vaakasuora viiva, laitteesta ei tule ulos liuosta. Tätä toimintatapaa 
käytetään kun lattia on märkä tai yleisesti kun ei tarvita veden ja mahdollisen pesuaineen yhdistettyä 
kemiallista toimintaa. 
  
  
Painikkeen (02) jokaisella painalluksella lisääntyy maahan tulevan liuoksen määrä. Ulostulevan liuoksen 
määrä voidaan säätää viidelle eri tasolle. Kun maksimitaso on saavutettu (tilanne näytetty oikealla 
olevassa näytössä), painamalla lisää painiketta (02) säätö palaa tasolle 0 (ei ulosvirtausta). 
  
  

 

HUOMIO! Siirtyminen vaiheesta toiseen tapahtuu jatkuvana syklinä eikä ole mahdollista 
palata taaksepäin paitsi menemällä asteikon loppuun ja aloittamalla alusta. 

HUOMIO! Pitämällä painettuna painiketta (02) solenoidiventtiilin virtaus menee nollaan. 
HUOMIO! Jos laite sammutetaan avaimella toimivalla yleiskatkaisimella, valittu 
pesuaineen virtausmäärä säilyy muistissa. 

 

 

  
30. PESUAINEEN SÄÄTÖ (MALLI BB) 

Ensimmäiseksi on hanan ulostulovirtaus avattava maksimiin laitteen takana oikealla olevan vivun (01) 
avulla. Ensimmäisten metrien aikana tarkista, että liuosmäärä riittää lattian kastelemiseen. 
Puhdistusaineen ulostulomäärää voidaan säätää vivun (01) avulla. Kääntämällä vipua (01) vastapäivään 
pesuaineen virtaus lisääntyy hydraulilaitteistossa, kääntämällä vipua (01) myötäpäivään virtaus vähenee. 
On syytä muistaa, että oikea liuosmäärä riippuu aina lattiatyypistä, lian määrästä ja etenemisnopeudesta. 
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31. TYÖSKENTELYVAUHDIN SÄÄTÄMINEN (MALLIT BT) 
Säätääksesi etenemisnopeutta potentiometrillä toimi seuraavalla tavalla: 
 
1. Tarkista, että nopeuden säätökahva (1) on minimissä. 
2. Tarkista, että lattianpyyhin ja alusta ovat irti maasta 
3. Käännä avaimella toimiva yleiskatkaisin asentoon "I". 
4. Aktivoi kahvan alla sijaitseva läsnäolovipu, näin laite alkaa liikkua. 
5. Säädä etenemisnopeutta kääntämällä kahvaa myötäpäivään, käännä asteittain. 

 
  

32.  PERUUTUSTOIMINTO (MALLIT BT) 
Peruuttaaksesi laitetta riittää, että painat kojetaulussa olevaa painiketta (02) ja heti sen jälkeen 
läsnäolovipua, joka sijaitsee kahvan kädensijan alla. 
 

 

HUOMIO! Peruutusnopeus on alhaisempi kuin etenemisnopeus työturvallisuutta 
koskevien lakien mukaisesti. 

HUOMIO! Muista nostaa lattianpyyhin ennen peruutusta. 
  
  

 

HUOMIO! Jos potentiometriä säädetään kulun aikana, etenemisnopeus muuttuu 
automaattisesti. 
HUOMIO! Heti kun painetaan painiketta (02) näytölle (01) ilmestyy kirjain R. 
HUOMIO! Heti kun painetaan painiketta (02) akustinen laite aktivoituu ilmoittaen 
peruutustoiminnosta. 
HUOMIO! Poistuaksesi peruutustoiminnosta, paina uudelleen painiketta (02) 
kojetaulussa. 

 

 

  
33. "ECO"-LAITE (MALLIT B-BT) 

Aktivoimalla "ECO" -toiminnon asianomaisella painikkeella (09) laitteen energiankulutus vähenee 
vähentäen samalla harjojen moottorin ja imun moottorin tehoja. Tässä toimintatavassa liuoksen ulosvirtaus 
vähenee alimmalle tasolle.  Näytössä näkyy yhä liuoksen ulosvirtaustaso, joka valittiin aikaisemmin. 
Ottaaksesi pois päältä toiminnon "ECO MODE", riittää ohjauspaneelissa olevan painikkeen (09) 
painaminen. 

 
  

Jos kuivauksen sisältävän pesutoimenpiteen aikana toimintatavassa "ECO MODE" vapautetaan läsnäolovipu, 
vetomoottori (malli BT) ja harjojen moottori ja solenoidiventtiili lopettavat toiminnan, imun moottori jatkaa 
toimintaansa noin 15 sekunnin ajan ja sammuu sitten. Käskynäytössä pysyy päällä symboli "A". 

 

HUOMIO: Työskentelyn jatkamiseksi riittää, että painetaan läsnäolovipua, heti kun 
sitä painettu vetomoottori (mallit BT), harjojen moottori, imun moottori ja 
solenoidiventtiili aktivoituvat. 

 

 

  
Jos on tarpeen suorittaa ainoastaan pesu toimintatavassa "ECO MODE", riittää että painetaan 
ohjauspaneelissa olevaa painiketta (08) ja imun moottori lopettaa välittömästi toimintansa noin 15 
sekunnin kuluttua. Käskynäytössä pysyy / häviää symboli "A" ja ilmestyy symboli "O".??. 
Pesusyklin loputtua palataksesi pesutoimintaan ja kuivataksesi lattian, paina painiketta (08). 
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Jos pesutoiminnan aikana vapautetaan läsnäolovipu vetomoottori (malli BT), harjojen moottori ja 
solenoidiventtiili lopettavat toiminnan. Käskynäytössä pysyy päällä symboli "O". 

 

HUOMIO: Työskentelyn jatkamiseksi riittää, että painetaan läsnäolovipua, heti kun 
sitä painettu vetomoottori (mallit BT), harjojen moottori ja solenoidiventtiili 
aktivoituvat. 

 

 

  
Jos on tarpeen suorittaa ainoastaan pesu ilman pesuaineliuosta toimintatavassa "ECO MODE" riittää, että 
painetaan ohjauspaneelissa olevaa painiketta (09) muutaman sekunnin ajan. Näin solenoidiventtiili 
sammuu ja pesuaineliuosta ei tule ulos.  

 
  

Ilman pesuaineliuosta tapahtuvan pesusyklin loputtua, palataksesi lattian pesuun ja kuivaukseen paina 
painiketta (09) säätääksesi pesuaineliuoksen ulostuloa (lue kappale "PESUAINELIUOKSEN 
SÄÄTÄMINEN (mallit B)” tai "PESUAINELIUOKSEN SÄÄTÄMINEN (mallit BT)”). 
 
 

 
  

Jos ilman pesuainetta tapahtuvan pesutoimenpiteen aikana vapautetaan läsnäolovipu, vetomoottori (malli 
BT) ja harjojen moottori lopettavat toiminnan, imun moottori jatkaa toimintaansa noin 15 sekunnin ajan ja 
sammuu sitten. Käskynäytössä pysyy päällä symboli "O". 

 

HUOMIO: Työskentelyn jatkamiseksi riittää, että painetaan läsnäolovipua, heti kun 
sitä painettu vetomoottori (mallit BT), harjojen moottori ja imun moottori aktivoituvat. 

 

 

  
Jos on tarpeen suorittaa ainoastaan kuivaus toimintatavassa "ECO MODE", riittää että painetaan 
ohjauspaneelissa olevaa painiketta (06) ja harjojen moottori, imun moottori ja solenoidiventtiili lopettavat 
toimintansa (imun moottorin todellinen sammuminen tapahtuu noin 15 sekunnin kuluttua). Painamalla 
painiketta (08) imun moottori jatkaa toimintaansa ja näin on mahdollista työskennellä 
kuivaustoimintatavassa. Käskynäytöstä häviää symboli "O", mutta ilmestyy kirjoitus "ASP". Kuivaussyklin 
loputtua palataksesi pesutoimintaan ja kuivataksesi lattian, paina painiketta (06). 

  
  

Jos kuivauksen aikana vapautetaan läsnäolovipu, vetomoottori (malli BT) lopettaa toiminnan, imun 
moottori jatkaa toimintaansa noin 15 sekunnin ajan ja sammuu sitten. Komentonäytössä pysyvät päällä 
vuorotelle symbolit "ASP" ja "ECO". 

 

HUOMIO: Työskentelyn jatkamiseksi riittää, että painetaan läsnäolovipua, heti kun 
sitä painettu vetomoottori (mallit BT) ja imun moottori aktivoituvat. 

 

 

  
34. LIIAN TÄYNNÄ -LAITE (MALLIT B-BT) 

Laitteessa EI ole varusteena liian täynnä tilasta ilmoittavaa välinettä, koska keräyssäiliön volyymi on 
suurempi kuin liuossäiliön. Erityistapauksissa on olemassa keräyssäiliön kannen alla sijaitseva 
mekaaninen väline (kelluva), joka keräyssäiliön ollessa liian täynnä estää ilman pääsyn imun moottoriin 
suojaten näin sitä. Tässä tapauksessa imun moottorin ääni on matalampi. 
Tässä tapauksessa toimi seuraavalla tavalla: 
1. Ota pois päältä toimintatapa “AUTO” painamalla ohjauspaneelin painiketta (01); harjojen moottori ja 

solenoidiventtiili lakkaavat toimimasta. Myös imun moottori lakkaa toimimasta noin 15 sekunnin kuluttua. 
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2. Nosta lattianpyyhin maasta laitteen takaosassa olevan vivun (02) avulla. 
3. Vie kone likavesien tyhjennyspaikalle ja tyhjennä keräyssäiliö; lue huolellisesti kappale 

“KERÄYSSÄILIÖN TYHJENNYS (mallit B-BT)”. 
  
Joka kerta kun liuossäiliön taso palautetaan, on suositeltavaa tyhjentää keräyssäiliö tarkoitusta varten 
olevan tyhjennysletkun (03) avulla. 

 

  
35. LIIAN TÄYNNÄ LAITE (MALLIT BB) 

Kone on varustettu keräyssäiliön kannen alle sijoitetulla mekaanisella välineellä (kelluva), joka 
keräyssäiliön ollessa liian täynnä estää ilman pääsyn imun moottoriin suojaten näin sitä. Tässä 
tapauksessa imun moottorin ääni on matalampi. 
Tässä tapauksessa toimi seuraavalla tavalla: 
1. Paina painiketta (01) vieden sen asentoon "0". Näin harjojen moottori ja solenoidiventtiili lakkaavat 

toimimasta. 
2. Paina painiketta (02) vieden sen asentoon "Pos.-02", näin imun moottori sammuu. 

 
  

3. Nosta lattianpyyhin maasta laitteen takaosassa olevan vivun (03) avulla. 
4. Vie kone likavesien tyhjennyspaikalle ja tyhjennä keräyssäiliö; lue huolellisesti kappale 

“KERÄYSSÄILIÖN TYHJENNYS (mallit BB)”. 
  
Joka kerta kun liuossäiliön taso palautetaan, on suositeltavaa tyhjentää keräyssäiliö tarkoitusta varten 
olevan tyhjennysletkun (04) avulla. 

 

  36. TYHJENNÄ KERÄYSSÄILIÖ (MALLIT B-BT) 
Pesuaineen ulostulon säätämiseksi, toimi seuraavalla tavalla: 
 
1. Ensimmäiseksi vie laite paikkaan, jossa likavesien tyhjennys voidaan suorittaa. 
2. Tarkista, että alusta ja lattianpyyhin ovat lattiasta irti, muussa tapauksessa nosta ne irti lattiasta. 
3. Käännä avaimella toimiva yleiskatkaisin (02) asentoon "0" ja irrota avain ohjaustaulusta. 
4. Kytke seisontajarru laitteen oikealla sivulla olevan vivun (03) avulla (ainoastaan malleille BT). 
 

 
  
5. Ota letku (01) pois paikoiltaan, avaa tyhjennyskorkki ja tyhjennä keräyssäiliö. 
6. Tyhjennyksen jälkeen sulje korkki ja asenna letku (01) paikoilleen. 

 

 

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

  
  

37. TYHJENNÄ KERÄYSSÄILIÖ (MALLIT BB) 
Pesuaineen ulostulon säätämiseksi, toimi seuraavalla tavalla: 
 
1. Ensimmäiseksi vie laite paikkaan, jossa likavesien tyhjennys voidaan suorittaa. 
2. Tarkista, että alusta ja lattianpyyhin ovat lattiasta irti, muussa tapauksessa nosta ne irti lattiasta. 
3. Paina painiketta (01) vieden sen asentoon "0", näin imun moottori sammuu. 
4. Ota letku (02) pois paikoiltaan, avaa tyhjennyskorkki ja tyhjennä keräyssäiliö. 
5. Tyhjennyksen jälkeen sulje korkki ja asenna letku (02) paikoilleen. 
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38. TYÖSKENTELYN LOPUKSI (MALLIT B-BT) 

Työskentelyn lopuksi ennen minkäänlaisten huoltotoimenpiteiden suorittamista, suorita seuraavat 
toimenpiteet: 
 
1. Kytke toimintatapa "AUTO" pois päältä painamalla painiketta (01), joka sijaitsee kojetaulussa. 
 
Tällä tavoin harjojen moottori ja solenoidiventtiili sammuvat kun taas imun moottori pysyy päällä 15 
sekunnin ajan, jonka jälkeen se sammuu.  

  
2. Nosta lattianpyyhin maasta laitteen takaosassa olevan vivun (02) avulla. 
3. Vie laite likavesien tyhjennyspaikalle 
4. Kytke seisontajarru laitteen oikealla sivulla olevan vivun (03) avulla (ainoastaan malleille BT). 

 

 
  

5. Katkaise laitteen sähkölaitteiston jatkuvuus laitteen takaosassa olevan yleiskatkaisimen (04) avulla 
kääntämällä avaimen asentoon "0". 

6. Irrota sähkölaitteiston liitin (05) akkuliittimestä. 
 

 

HUOMIO: Ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista, irrota avain mittaristosta 
ja irrota laitteen akkuliitin. 

 

 
  

7. Irrota tyhjennysletku (06) keräyssäiliöstä, avaa korkki ja tyhjennä keräyssäiliö. Toimenpiteen lopuksi 
kiristä korkki ja aseta letku (06) paikoilleen. 
 

 
  

 

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

 

HUOMIO: Estääksesi vaurioiden syntymistä laitteeseen tai epämiellyttävien 
hajujen syntymistä, suosittelemme tyhjentämään säiliöt aina, kun laitetta ei 
käytetä. 

 

 

  
8. Ujuta ulos imuputki (07) lattianpyyhkimessä olevasta holkista (08). 
9. Löysää lattianpyyhkimeen esiasennetut nupit (09). 
10. Ujuta ulos lattianpyyhin lattianpyyhkimen kiinnittimessä olevista urista. 
11. Puhdista ensin hyvin vesisuihkulla ja sitten kostealla rievulla lattianpyyhkimen imutila, takakumi ja 

etukumi. 
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12. Kiinnitä lattianpyyhin kiinnittimeen. 
13. Aseta imuletku (07) lattianpyyhkimessä olevaan holkkiin (08). 

 
  

14. Jos liuossäiliö on tarpeen tyhjentää avaa hana-suodatin (10) laitteen vasemmalla sivulla ja lopuksi 
kiristä se.  

 
  

15. Liitä sähkölaitteiston liitin (05) akkuliittimeen 
16. Aseta avain yleiskytkimen lohkoon (04) ja käännä sitä neljänneskierros myötäpäivään (viemällä sen 

asentoon I) 

 
  

17. Irrota seisontajarru laitteen oikealla sivulla olevan vivun (03) avulla (ainoastaan malleille BT). 
 

 
  

18. Vie laite seisontapaikkaan. 
19. Laita seisontajarru päälle laitteen oikealla sivulla olevan vivun (03) avulla (ainoastaan malleille BT). 
20. Katkaise laitteen sähkölaitteiston jatkuvuus laitteen takaosassa olevan yleiskatkaisimen (04) avulla 

kääntämällä avaimen asentoon "0". 
21. Irrota sähkölaitteiston liitin (05) akkuliittimestä. 

 
  

22. Aseta laita lepotoimintatilaan. Ohjauskahvan (01) avulla (painamalla alas) nosta laitteen etuosaa niin, 
että takapyörä (02) nojaa lattiaan.  
 

 

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

 

 
  

 

HUOMIO: Älä jätä laitetta vartioimatta ilman, että olet irrottanut 
käynnistysavaimen ja laittanut seisontajarrun päälle (ainoastaan malleille BT). 
Älä pysäköi avonaisiin paikkoihin tai vinoille lattioille.  
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39. TYÖN LOPUKSI (MALLIT BB) 

Työskentelyn lopuksi ennen minkäänlaisten huoltotoimenpiteiden suorittamista, suorita seuraavat 
toimenpiteet: 
 
1. Sammuta imun moottori laitteen takaosassa sijaitsevan katkaisimen (01) avulla. 
2. Katkaise laitteen sähkölaitteiston jatkuvuus laitteen takaosassa olevan yleiskatkaisimen (02) avulla 

kääntämällä avaimen asentoon "0". 
 

  
3. Nosta lattianpyyhin maasta laitteen takaosassa olevan vivun (03) avulla. 
4. Vie laite likavesien tyhjennyspaikalle. 

 
  

5. Irrota sähkölaitteiston liitin (04) akkuliittimestä. 
 

 

HUOMIO: Ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista, irrota avain mittaristosta 
ja irrota laitteen akkuliitin. 

 

 
  

6. Irrota tyhjennysletku (5) keräyssäiliöstä, avaa korkki ja tyhjennä keräyssäiliö. Toimenpiteen lopuksi 
kiristä korkki ja aseta letku (05) paikoilleen. 
 

 
  

 

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

 

HUOMIO: Estääksesi vaurioiden syntymistä laitteeseen tai epämiellyttävien 
hajujen syntymistä, suosittelemme tyhjentämään säiliöt aina, kun laitetta ei 
käytetä. 

 

 

  
7. Ujuta ulos imuputki (07) lattianpyyhkimessä olevasta holkista (08). 
8. Löysää lattianpyyhkimeen esiasennetut nupit (09). 
9. Ujuta ulos lattianpyyhin lattianpyyhkimen kiinnittimessä olevista urista. 
10. Puhdista ensin hyvin vesisuihkulla ja sitten kostealla rievulla lattianpyyhkimen imutila, takakumi ja 

etukumi. 
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11. Kiinnitä lattianpyyhin kiinnittimeen. 
12. Aseta imuletku (07) lattianpyyhkimessä olevaan holkkiin (08). 

 

  
13. Jos liuossäiliö on tarpeen tyhjentää avaa hana-suodatin (10) laitteen vasemmalla sivulla ja lopuksi 

kiristä se.  

 
  

14. Liitä sähkölaitteiston liitin (04) akkuliittimeen. 

 
  

15. Vie laite seisontapaikkaan. 
16. Irrota sähkölaitteiston liitin (04) akkuliittimestä. 

 
  

17. Aseta laita lepotoimintatilaan. Ohjauskahvan (11) avulla (painamalla alas) nosta laitteen etuosaa niin, 
että takapyörä (12) nojaa lattiaan.  
 

 

HUOMIO: Pysäköi laite suljettuun tilaan, jonka lattia on tasainen ja vaakasuorassa. 
Laitteen lähettyvillä ei saa olla esineitä, jotka voivat vaurioitua joutuessaan 
kosketuksiin laitteen kanssa eivätkä ne saa myöskään vaurioittaa laitetta. 
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SUORITA KAIKKI HUOLTOTOIMENPITEET JÄRJESTYKSESSÄ 
40. LIUOSSÄILIÖN KORKIN-SUODATTIMEN PUHDISTUS 
Saadaksesi puhdistusaineliuoksen oikean virtauksen hydraulisen piirin sisällä on liuossäiliön suodattimen 
kunnollinen puhdistus tärkeää, suorita puhdistus seuraavalla tavalla: 
 
1. Katkaise laitteen sähkölaitteiston jatkuvuus laitteen takaosassa olevan yleiskatkaisimen (01) avulla 

kääntämällä avaimen asentoon "0" (malleille B-BT). 

 
  
1. Katkaise laitteen sähkölaitteiston jatkuvuus laitteen takaosassa olevan yleiskatkaisimen (01) avulla 

kääntämällä avaimen asentoon "0" (malleille BB). 

 
  
2. Irrota sähkölaitteiston liitin (02) akkuliittimestä. 
3. Kytke seisontajarru laitteen oikealla sivulla olevan vivun (03) avulla (ainoastaan malleille BT). 

 
  
4. Avaa liuossäiliön korkki-suodatin (04). 
5. Huuhtele korkki-suodatin juoksevalla vedellä. 
6. Poista mahdolliset liuossäiliöön valetun kierreistukan epäpuhtaudet. 
7. Asenna kaikki takaisin paikoilleen. 

 

HUOMIO: Tämä toimenpide on suoritettava hanskat kädessä, jotka estävät 
kontaktin vaarallisten aineiden ja liuosten kanssa. 

 

 
  
41. KERÄYSSÄILIÖN SUODATTIMEN PUHDISTUS 
Laitteen imun moottorin hyvän toiminnan takaamiseksi on huolehdittava keräyssäiliön suodattimen 
kunnollisesta puhdistuksesta, tämän suorittamiseksi toimi seuraavalla tavalla: 
 
1. Katkaise laitteen sähkölaitteiston jatkuvuus laitteen takaosassa olevan yleiskatkaisimen (01) avulla 

kääntämällä avaimen asentoon "0" (malleille B-BT). 

 
  
1. Katkaise laitteen sähkölaitteiston jatkuvuus laitteen takaosassa olevan yleiskatkaisimen (01) avulla 

kääntämällä avaimen asentoon "0" (malleille BB). 
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2. Irrota sähkölaitteiston liitin (02) akkuliittimestä. 
3. Kytke seisontajarru laitteen oikealla sivulla olevan vivun (03) avulla (ainoastaan malleille BT). 

 
  
4. Irrota imukansi (04) ja aseta se tarkoitusta varten olevaan tukeen (05), joka sijaitsee laitteen 

takaosassa. 
 

 

HUOMIO: Tuen (05) käyttämiseksi riittää, että kääntää kielekettä ulospäin, heti kun 
tukitoiminta loppu kieleke voidaan kääntää sisällepäin. 

 

 
  
5. Käännä maljaa (06) vastapäivään ja ujuta se irti laitteesta. 
6. Irrota keräyssäiliön suodatin (07). 
7. Huuhtele malja ja suodatin juoksevalla vedellä. 
8. Asenna kaikki takaisin paikoilleen. 

 

HUOMIO: Tämä toimenpide on suoritettava hanskat kädessä, jotka estävät 
kontaktin vaarallisten aineiden ja liuosten kanssa. 

 

 
  
42. HARJAN PUHDISTUS (MALLIT B-BT) 
Lattian hyvän puhdistuksen takaamiseksi on huolehdittava harjan puhdistuksesta, tämän suorittamiseksi 
toimi seuraavalla tavalla: 
 
1. Tarkista, että keräyssäiliö on tyhjä, muussa tapauksessa tyhjennä se. 
2. Varmista, että lattianpyyhin on irti maasta, muussa tapauksessa nosta se vivun (01) avulla, joka 

sijaitsee laitteen takaosassa. 
 

  
3. Kytke seisontajarru laitteen oikealla sivulla olevan vivun (02) avulla (ainoastaan malleille BT). 
4. Aseta laita lepotoimintatilaan. Ohjauskahvan avulla (painamalla alas) nosta laitteen etuosaa niin, että 

takapyörä nojaa lattiaan.  
5. Paina painiketta (03) harjojen irrotus, joka sijaitsee kojetaulussa. Heti painikkeen painamisen jälkeen 

ilmestyy näyttöruutu“IRROTUS?”. Paina harjan irrotuspainiketta ( 03 ) ohjauspyörässä vahvistaaksesi. 
 

 
  

 

HUOMIO: Jos harja ei irtoa toista toimenpide uudelleen kunnes harja irtoaa alustasta. 

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

 

 

  
6. Huuhtele harja huolellisesti juoksevalla vedellä. 
7. Lue osien asentamista varten kappale “HARJAN ASENNUS (mallit B ja BT)”. 

 

HUOMIO: Tämä toimenpide on suoritettava hanskat kädessä, jotka estävät 
kontaktin vaarallisten aineiden ja liuosten kanssa. 
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43. HARJAN PUHDISTUS (MALLIT BB) 
Lattian hyvän puhdistuksen takaamiseksi on huolehdittava harjan puhdistuksesta, tämän suorittamiseksi 
toimi seuraavalla tavalla: 
 
1. Tarkista, että keräyssäiliö on tyhjä, muussa tapauksessa tyhjennä se. 
2. Varmista, että lattianpyyhin on irti maasta, muussa tapauksessa nosta se vivun (01) avulla, joka 

sijaitsee laitteen takaosassa. 

 

  
3. Tarkista, että yleiskytkin (02) on asennossa “II" muuten aseta se oikeaan asentoon. 
4. Aseta laita lepotoimintatilaan. Ohjauskahvan avulla (painamalla alas) nosta laitteen etuosaa niin, että 

takapyörä nojaa lattiaan.  
5. Paina ohjauskahvan alla olevaa läsnäolovipua ja samaan aikaan aktivoi harjojen irrotusvipu (03), joka 

löytyy laitteen takaosasta. Heti käytettyäsi vipua (03), vapauta ohjauskahvan alla sijaitseva 
läsnäolovipu.  
 

 
  

 

HUOMIO: Jos harja ei irtoa toista toimenpide uudelleen kunnes harja irtoaa alustasta. 

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

 

 

  
6. Huuhtele harja huolellisesti juoksevalla vedellä. 
7. Lue osien asentamista varten kappale “HARJAN ASENNUS (mallit BB)”. 

 

HUOMIO: Tämä toimenpide on suoritettava hanskat kädessä, jotka estävät 
kontaktin vaarallisten aineiden ja liuosten kanssa. 

 

 

  
44. LATTIANPYYHKIMEN PUHDISTUS 

Imuyksikön puhtaus takaa paremman kuivauksen ja lattian puhtauden sekä imun moottorin pidemmän keston. 
Puhdistaaksesi lattianpyyhkimen toimi seuraavalla tavalla: 
1. Katkaise laitteen sähkölaitteiston jatkuvuus laitteen takaosassa olevan yleiskatkaisimen (01) avulla 

kääntämällä avaimen asentoon "0" (malleille BB). 

 
  
1. Katkaise laitteen sähkölaitteiston jatkuvuus laitteen takaosassa olevan yleiskatkaisimen (01) avulla 

kääntämällä avaimen asentoon "0" (malleille B-BT). 
2. Irrota sähkölaitteiston liitin (02) akkuliittimestä. 
3. Kytke seisontajarru laitteen oikealla sivulla olevan vivun (03) avulla (ainoastaan malleille BT). 

 
  
4. Laske lattianpyyhin laitteen takaosassa sijaitsevan vivun (04) avulla. 
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5. Ujuta ulos imuputki (05) lattianpyyhkimessä olevasta imuaukosta (06). 
6. Löysää lattianpyyhkimeen esiasennetut nupit (07). 
7. Ujuta ulos lattianpyyhin lattianpyyhkimen kiinnittimessä olevista urista. 
8. Puhdista ensin hyvin vesisuihkulla ja sitten kostealla rievulla lattianpyyhkimen imutila. 

 
  
9. Puhdista ensin hyvin vesisuihkulla ja sitten kostealla rievulla lattianpyyhkimen etukumi (08). 
10. Tarkasta lattianpyyhkimen etukumin (08) kulumisaste. Jos kumin lattiaan koskeva reuna on 

vaurioitunut, vaihda se kappaleessa “LATTIANPYYHKIMEN KUMIEN VAIHTO”. 

 

HUOMIO: Tämä toimenpide on suoritettava hanskat kädessä, jotka estävät 
kontaktin vaarallisten aineiden ja liuosten kanssa. 

 

 

  
11. Puhdista ensin hyvin vesisuihkulla ja sitten kostealla rievulla lattianpyyhkimen takakumi (09). 
12. Tarkista lattianpyyhkimen takakumin (09) kulumisaste. Jos kumin lattiaan koskeva kumin reuna on 

vaurioitunut, kumissa on neljä reunaa, jotka voidaan kääntää vaurioituneen tilalle. 
13. Takakumin irrottamiseksi (09) käännä siipimutterit (10) vaakasuoraan, irrota kuminpitimen terät (11) ja 

irrota takakumi (09). 

 
  
14. Käännä se asentoon, jossa lattiaan osuvat reunat eivät ole kuluneet ja asenna se lattianpyyhkimeen. 
15. Aseta kuminpuristimen terät (11), käännä siipimutterit (10) pystysuoraan niin, että kuminpuristimen 

terät painautuvat lattianpyyhkimeen. 

 
  
16. Löysätä nuppeja (12), jotka kiinnittävät imuaukon (06) lattianpyyhkimeen. 
17. Puhdista imuaukko (06) ensin hyvin vesisuihkulla ja sitten kostealla rievulla. Puhdista lisäksi 

lattianpyyhkimessä oleva nojauspinta. 
18. Aseta imuaukko (06) lattianpyyhkimeen ja kiinnitä se siipimuttereilla (12). 
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45. IMULETKUN PUHDISTUS 

Jos imu on riittämätön, on tarpeen varmistaa, että imuletku ei ole tukossa. Tarpeen vaatiessa puhdista se 
vesisuihkulla seuraavalla tavalla toimien: 

 
1. Katkaise laitteen sähkölaitteiston jatkuvuus laitteen takaosassa olevan yleiskatkaisimen (01) avulla 

kääntämällä avaimen asentoon "0" (malleille BB). 

 
  

1. Katkaise laitteen sähkölaitteiston jatkuvuus laitteen takaosassa olevan yleiskatkaisimen (01) avulla 
kääntämällä avaimen asentoon "0" (malleille B-BT). 

2. Tarkista, että keräyssäiliö on tyhjä, muussa tapauksessa tyhjennä se. 
3. Irrota sähkölaitteiston liitin (02) akkuliittimestä. 

 
  

4. Kytke seisontajarru laitteen oikealla sivulla olevan vivun (03) avulla (ainoastaan malleille BT). 

 
  

5. Irrota keräyssäiliön aukossa oleva imuputki (04). 

 
  

6. Ujuta ulos imuputki (04) lattianpyyhkimessä olevasta imuaukosta (05). 
7. Puhdista imuputki (04) juoksevalla vedellä. 
8. Asenna kaikki takaisin paikoilleen. 

 

 

HUOMIO: Tämä toimenpide on suoritettava hanskat kädessä, jotka estävät 
kontaktin vaarallisten aineiden ja liuosten kanssa. 

 

 
  

46. KERÄYSSÄILIÖN PUHDISTUS 
Keräyssäiliön kulumisen ja pahojen hajujen muodostumisen estämiseksi, suosittelemme puhdistamaan 
keräyssäiliön viikoittain seuraavalla tavalla: 

 
1. Katkaise laitteen sähkölaitteiston jatkuvuus laitteen takaosassa olevan yleiskatkaisimen (01) avulla 

kääntämällä avaimen asentoon "0" (malleille BB). 
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1. Katkaise laitteen sähkölaitteiston jatkuvuus laitteen takaosassa olevan yleiskatkaisimen (01) avulla 

kääntämällä avaimen asentoon "0" (malleille B-BT). 
2. Tarkista, että keräyssäiliö on tyhjä, muussa tapauksessa tyhjennä se. 
3. Irrota sähkölaitteiston liitin (02) akkuliittimestä. 

 
  

4. Kytke seisontajarru laitteen oikealla sivulla olevan vivun (03) avulla (ainoastaan malleille BT). 

 
  

5. Irrota keräyssäiliön aukossa oleva lattianpyyhkimen imuputki (04). 
 

 

HUOMIO: Tämä toimenpide on suoritettava hanskat kädessä, jotka estävät 
kontaktin vaarallisten aineiden ja liuosten kanssa. 

 

 
  

6. Irrota imun moottorin letku (05) keräyssäiliön suuaukosta. 

 
  

7. Irrota pidikkeestä keräyssäiliön tyhjennysputki (06) ja aseta se maahan. 

 
  

8. Irrota imukansi (07) ja aseta se tarkoitusta varten olevaan tukeen (08), joka sijaitsee laitteen 
takaosassa. 
 

 

HUOMIO: Tuen (08) käyttämiseksi riittää, että kääntää kielekettä ulospäin, heti kun 
tukitoiminta loppu kieleke voidaan kääntää sisällepäin. 
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9. Käännä maljaa (09) vastapäivään ja ujuta se irti laitteesta. 
10. Irrota keräyssäiliön suodatin (10). 
11. Irrota keräyssäiliö laitteesta varomalla tyhjennysputkea. 
12. Avaa keräyssäiliön tyhjennysletkun korkki (06). 
13. Vie keräyssäiliö likavesien tyhjennyspaikalle ja puhdista se juoksevalla vedellä. Muista puhdistaa 

huolellisesti myös lattianpyyhkimen imuletkun (04) ja imun moottorin letkun (05) laittoaukot. 
14. Asenna kaikki takaisin paikoilleen. 

 
  

47. LIUOSSÄILIÖN PUHDISTUS 
Liuossäiliön kulumisen ja pahojen hajujen muodostumisen estämiseksi, suosittelemme puhdistamaan 
keräyssäiliön viikoittain seuraavalla tavalla: 

 
1. Katkaise laitteen sähkölaitteiston jatkuvuus laitteen takaosassa olevan yleiskatkaisimen (01) avulla 

kääntämällä avaimen asentoon "0" (malleille BB). 

 
  

1. Katkaise laitteen sähkölaitteiston jatkuvuus laitteen takaosassa olevan yleiskatkaisimen (01) avulla 
kääntämällä avaimen asentoon "0" (malleille B-BT). 

2. Tarkista, että keräyssäiliö on tyhjä, muussa tapauksessa tyhjennä se. 
3. Irrota sähkölaitteiston liitin (02) akkuliittimestä. 

 
  

4. Kytke seisontajarru laitteen oikealla sivulla olevan vivun (03) avulla (ainoastaan malleille BT). 

 
  

5. Avaa liuossäiliön korkki-suodatin (04) kääntämällä sitä vastapäivään. 
 

 

HUOMIO: Tämä toimenpide on suoritettava hanskat kädessä, jotka estävät 
kontaktin vaarallisten aineiden ja liuosten kanssa. 

 

 
  

6. Irrota täyttökorkki (05) liuossäiliöstä. 

 
  

7. Irrota pikatäyttökorkki (06) liuossäiliöstä. 
8. Irrota pikatäyttökorkin kansi (07) ja puhdista se vesisuihkulla. 
9. Puhdista liuossäiliö vesisuihkulla. 
10. Asenna kaikki takaisin paikoilleen. 
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48. SEISONTAJARRUN SÄÄTÖ (AINOASTAAN MALLIT BT) 

Välttääksesi laittaessasi laitetta pois käytöstä lähellä olevien henkilöiden tai esineiden tai itse laitteen 
vahingoittumisen, suosittelemme tarkistamaan seisontajarrun kunnon seuraavalla tavalla: 

 
1. Katkaise laitteen sähkölaitteiston jatkuvuus laitteen takaosassa olevan yleiskatkaisimen (01) avulla 

kääntämällä avaimen asentoon "0" (malleille B-BT). 
2. Irrota sähkölaitteiston liitin (02) akkuliittimestä. 

 
  

3. Tarkista seisontajarrun tyynyn (03) ja pyörän välinen etäisyys. Lepotilassa olevan jarrun 
tyynyn ja pyörä välinen etäisyys saa olla korkeintaan 3 mm. 

4. Jos ilmenee tarvetta säätää, löysää vastamutteria (04) ja yritä kiristää tai löysätä tyynyä (03). 
5. Säädön lopuksi lukitse vastamutteri (04). 

 

 
  

49. HARJAN VAIHTO (MALLIT B-BT) 
Ehjä harja takaa paremman työskentelykyvyn, vaihtaaksesi harjan toimi seuraavalla tavalla: 
 
1. Tarkista, että keräyssäiliö on tyhjä, muussa tapauksessa tyhjennä se. 
2. Varmista, että lattianpyyhin on irti maasta, muussa tapauksessa nosta se vivun (01) avulla, joka 

sijaitsee laitteen takaosassa. 

 
  
3. Kytke seisontajarru laitteen oikealla sivulla olevan vivun (02) avulla (ainoastaan malleille BT). 
4. Aseta laita lepotoimintatilaan. Ohjauskahvan avulla (painamalla alas) nosta laitteen etuosaa niin, että 

takapyörä nojaa lattiaan.  
5. Paina painiketta (03) harjojen irrotus, joka sijaitsee kojetaulussa. Heti painikkeen painamisen jälkeen 

ilmestyy näyttöruutu“IRROTUS?”. Paina harjan irrotuspainiketta ( 03 ) ohjauspyörässä vahvistaaksesi. 

 
  

6. Irrota vanha harja ja vaihda se uuteen; lue kappaleesta “HARJAN ASENNUS (mallit B ja BT)” 
vaihtamista koskevat ohjeet. 

 

HUOMIO: Jos harja ei irtoa toista toimenpide uudelleen kunnes harja irtoaa alustasta. 

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

 

 

  
50. HARJAN VAIHTO (MALLIT BB) 

Ehjä harja takaa paremman työskentelykyvyn, vaihtaaksesi harjan toimi seuraavalla tavalla: 
 
1. Tarkista, että keräyssäiliö on tyhjä, muussa tapauksessa tyhjennä se. 
2. Varmista, että lattianpyyhin on irti maasta, muussa tapauksessa nosta se vivun (01) avulla, joka 

sijaitsee laitteen takaosassa. 
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3. Tarkista, että yleiskytkin (02) on asennossa “II" muuten aseta se oikeaan asentoon. 
4. Aseta laita lepotoimintatilaan. Ohjauskahvan avulla (painamalla alas) nosta laitteen etuosaa niin, että 

takapyörä nojaa lattiaan.  
5. Paina ohjauskahvan alla olevaa läsnäolovipua ja samaan aikaan aktivoi harjojen irrotusvipu (03), joka 

löytyy laitteen takaosasta. Heti käytettyäsi vipua (03), vapauta ohjauskahvan alla sijaitseva 
läsnäolovipu.  

 
  

 

HUOMIO: Jos harja ei irtoa toista toimenpide uudelleen kunnes harja irtoaa alustasta. 

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

6. Irrota vanha harja ja vaihda se uuteen; lue kappaleesta “HARJAN ASENNUS (mallit BB)” vaihtamista 
koskevat ohjeet. 

 

  
51. LAITTEEN SUUNNAN SÄÄTÖ 

Laitteen etuosassa on nuppi (01), joka antaa mahdollisuuden säätää laitteen suuntaa. Jos laite pyrkii 
kääntymään oikealle, nuppia on käännettävä myötäpäivään. Jos laite pyrkii kääntymään vasemmalle, 
nuppia on käännettävä vastapäivään. 

 

HUOMIO: Laitteen suunta on säädettävä harja asennettuna ja niin, että liuosta virtaa 
hieman ulos, näin lattia ei vaurioidu. 

 

 
  
52. LATTIANPYYHKIMEN KUMIEN VAIHTO 

Imuyksikön puhtaus takaa paremman kuivauksen ja lattian puhtauden sekä imun moottorin pidemmän keston. 
Lattianpyyhkimen irrottamiseksi tuesta, toimi seuraavalla tavalla: 
1. Katkaise laitteen sähkölaitteiston jatkuvuus laitteen takaosassa olevan yleiskatkaisimen (01) avulla 

kääntämällä avaimen asentoon "0" (malleille BB). 

 
  
1. Katkaise laitteen sähkölaitteiston jatkuvuus laitteen takaosassa olevan yleiskatkaisimen (01) avulla 

kääntämällä avaimen asentoon "0" (malleille B-BT). 
2. Irrota sähkölaitteiston liitin (02) akkuliittimestä. 
3. Kytke seisontajarru laitteen oikealla sivulla olevan vivun (03) avulla (ainoastaan malleille BT). 

 
  
4. Laske lattianpyyhin laitteen takaosassa sijaitsevan vivun (04) avulla. 
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5. Ujuta ulos imuputki (05) lattianpyyhkimessä olevasta imuaukosta (06). 
6. Löysää lattianpyyhkimeen esiasennetut nupit (07). 
7. Ujuta ulos lattianpyyhin lattianpyyhkimen kiinnittimessä olevista urista. 

 

 

HUOMIO: Tämä toimenpide on suoritettava hanskat kädessä, jotka estävät 
kontaktin vaarallisten aineiden ja liuosten kanssa. 

 

 
  

Puhdistaaksesi lattianpyyhkimen etukumin toimi seuraavalla tavalla: 
 
1. Käännä siipimutterit (08) vaakatasoon. 
2. Irrota etummaiset kuminpuristimien terät (09). 
3. Irrota kumi (10) ja vaihda sen tilalle uusi. 
4. Asentaaksesi kumin takaisin toimi käänteisessä järjestyksessä. 

 
  
Vaihtaaksesi lattianpyyhkimen takakumin toimi seuraavalla tavalla: 
 
1. Käännä siipimutterit (08) vaakatasoon. 
2. Irrota etummaiset kuminpuristimien terät (09). 
3. Irrota kumi (10) ja vaihda sen tilalle uusi. 
4. Asentaaksesi kumin takaisin toimi käänteisessä järjestyksessä. 

 
  
53. LATTIANPYYHKIMEN KALLISTUKSEN SÄÄTÖ 

Kulun aikana takakumin on työskenneltävä 5 mm taitettuna taaksepäin koko pituudeltaan. Jos keskiosan 
kumin taittumista halutaan lisätä, on lattianpyyhkimen runkoa taitettava. Tämä tapahtuu seuraavalla tavalla: 

1. Löysennä vastamutteria (01) 
2. Kumin kallistuksen lisäämiseksi lattianpyyhkimen keskiosassa, käännä ruuvia (02) myötäpäivään. 
3. Lukitse vastamutteri säädön lopuksi (01) 

 
  

54. LATTIAN PYYHKIMEN KORKEUDEN SÄÄTÖ 
Lattian pyyhkimen korkeus on säädettävä kumien kulumisen mukaan. Säätöön riittää, että kääntää 
lattianpyyhkimen tuessa olevia nuppeja (01). Jos halutaan vähentää pyörien ja lattian välistä etäisyyttä 
riittää, että seuraa "-" merkillä varustettuja nuolia. Jos etäisyyttä halutaan kasvattaa, seuraa "+" merkillä 
varustettuja nuolia. 

 

HUOMIO: Hyvän kuivauksen takaamiseksi, kahden pyörän tulee olla yhtä kaukana 
lattiasta. 

HUOMIO: Toimenpiteen helpottamiseksi laske lattianpyyhin kokonaan alas, ja laita 
muutaman millimetrin paksuinen välikappale (2 - 4 mm kumityypistä riippuen) pyörien alle. 
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55. LAITE EI KÄYNNISTY 
1. Tarkista, että akuissa on latausta 
2. Tarkista, että sähkölaitteiston liitin on kytketty akkuliittimeen 
3. Tarkista, että avaimella toimiva katkaisin on asennossa "I" (mallit B-BT). 

 

  
56. HARJOIHIN TULEE LIIAN VÄHÄN VETTÄ 

1. Tarkista, että liuossäiliössä on vettä 
2. Tarkista, että puhdistusaineliuoksen ulostulon säätökahva (1) on auki. 

 
  
3. Puhdista laitteen takana vasemmalla sijaitseva liuossuodatin (02). 
 

 
  

57. LATTIANPYYHIN EI KUIVAA KUNNOLLA 
1. Tarkista, että lattiapyyhin on puhdas 
2. Tarkista lattianpyyhkimen säädöt (katso "YLIMÄÄRÄINEN HUOLTO"). 
3. Puhdista koko imuyksikkö (ks. “VIIKOTTAINEN HUOLTO”) 
4. Vaihda lattianpyyhkimen kumiosat, jos ne ovat kuluneet. 

 

  
58. LAITE PUHDISTAA HUONOSTI 

1. Tarkista harjojen kulumisaste ja vaihda tarvittaessa. Harjat tulee vaihtaa, kun harjakset ovat noin 
15mm. Niiden vaihtoa varten on luettava kappale “HARJAN VAIHTO (mallit B ja BT)” tai “HARJAN 
VAIHTO (mallit BB)” luvusta “YLIMÄÄRÄINEN HUOLTO”. Kuluneen harjan 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 luku 
“HARJAN VALINTA JA KÄYTTÖ”). 

 

  
59. LIIALLINEN VAAHDON MUODOSTUMINEN 

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 puhdistusaineliuosta. 

 

  
60. IMU EI TOIMI 

1. Tarkista onko keräyssäiliö täynnä ja tyhjennä tarvittaessa. 
2. Tarkista keräyssäiliön sisälle asetetun kellukkeen moitteeton toiminta (katso myös “KERÄYSSÄILIÖN 

SUODATTIMEN PUHDISTUS” kappaleessa “PÄIVITTÄINEN HUOLTO”) 

 

  61. HARJOJEN MOOTTORI EI TOIMI 
HUOMIO lattioiden vaurioitumisen estämiseksi, moottori käynnistyy ainoastaan kun laite liikkuu eteenpäin 
 
1. Tarkista, että alusta koskettaa lattiaan etenemisen aikana. 
2. Tarkista moottorin oikeanlainen kytkentä laitteen sähkölaitteistoon. 
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HÄVITTÄMINEN 

  
Suorita laitteen romutus joko purkajalla tai valtuutetussa keräyskeskuksessa. 
 
Ennen laitteen romuttamista on seuraavat materiaalit irrotettava ja eroteltava ja toimitettava ne lajitteluun 
voimassa olevien ympäristöä koskevien säädösten mukaan: 

• harjat 
• huopa 
• sähköosat ja elektroniset osat* 
• akut 
• muoviosat (säiliö ja kahva) 
• metalliosat (vivut ja runko) 
 

 
 
(*) Romutettaessa sähköosia ja elektronisia osia pyydä neuvoa alueen jälleenmyyjältä. 
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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. 
 
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. Ankkurikärkien lisäksi CENTER LOCK-tyyppinen vetokiekko on varustettu muovisella keskuslukitusjärjestelmällä, jonka avulla hankaava kiekko 

keskitetään ja joka pitää sen tiukasti paikallaan. Tämän tyyppinen vetolaite sopii erityisesti useammilla harjoilla varustettuihin laitteisiin, joissa 
hankaavien kiekkojen keskitys on hankalaa. 

TAULUKKO HARJAN VALITSEMISEKSI 

Laite  Harjojen lkm Koodi Harjastyyppi ∅ Harjas ∅ Harjat Pit. Huomautukset 

iMx 1 

404654 
405631 
404653 
405632 

PPL 
PPL 
PPL 

HANKAAVA 

0.3 
0.6 
0.9 
1 

495 - 
HARJA VÄRI SININEN 
HARJA VÄRI VALKOINEN 
HARJA VÄRI MUSTA 
HARJA 

405527 - - 500 - VETOLAITTEEN KIEKKO 
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EY-VAATIMUSTEMUKAISUUSVAKUUTUS 

Alla mainittu valmistava yritys: 
FIMAP S.p.A. 

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

ilmoittaa alla yksinomaisen vastuunsa siitä, että tuotteet 
 

LATTIOIDEN MÄRKÄLAKAISUKONE 
mallit iMx 50 B - iMx 50 BT - iMx 50 BB 

 
ovat yhdenmukaiset seuraavien direktiivien kanssa: 
 

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

 
Lisäksi yhdenmukaiset seuraavien säädösten kanssa: 
• EN 60335-1: Sähkökäyttöisten koti- ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset. 
• EN 60335-2-72: Sähkökäyttöisten kotitalouskäyttöön ja vastaavaan käyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus. Osa 2: Erityisvaatimukset kaupalliseen 

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

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

ympäristöissä. 
• EN 61000-3-2: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 3-2: Raja-arvot – Harmoniset virrat (laitteet, joiden ottovirta on enintään ≤ 16 A/vaihe).  
• EN 61000-3-3: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 3-3: Raja-arvot – Yleiseen pienjänniteverkkoon aiheutuvat jännitevaihtelut ja välkyntä 

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

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

Tuoteperheen standardi.  
• EN 62233: Sähkökäyttöiset kotitalous- ja vastaavaan käyttöön tarkoitetut laitteet - Sähkömagneettiset kentät - Arviointi- ja mittausmenetelmät. 
 
Teknisen kansion kokoamiseen valtuutettu henkilö: 
 
Sig. Giancarlo Ruffo 
Via Invalidi del Lavoro n.1 
37050 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY 
 
 
 
 
Santa Maria di Zevio, 03/06/2013 
 
 
 
 

FIMAP S.p.A. 
Laillinen edustaja 

Giancarlo Ruffo 
 

 
 

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

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