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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 käyttöohjekirja ennen laitteen käyttöä. 

 

Huomiota tarkoittava merkki. 
Lue huolellisesti kohdat, joiden edellä on tämä symboli, ja noudata tarkoin niissä annettuja 
ohjeita, jotka ovat oleellisia käyttäjän ja laitteen turvallisuudelle. 

 

Vaaran merkki. 
Varoittaa sellaisista aineista ja valmisteista, jotka elävien kudosten kanssa kontaktiin 
joutuessaan saattavat vaikuttaa niihin tuhoavasti. 

 

Varoitusmerkki. 
Varoittaa kaasumaisista aineista, joiden leimahduspiste on alhainen. 

 

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

 

Varoitusmerkki. 
Tarkoittaa että pakkauksessa olevaa tuotetta tulee siirtää tilanteeseen sopivilla ja sovellettavien 
määräysten mukaisilla siirtovaunuilla. 

 

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

 

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

 
 
 



 

 

 

  

 

  
Sivu 5 

 
  

KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ
  

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

KOHDERYHMÄT 
Tämä käyttöopas on tarkoitettu sekä laitteen käyttäjälle että sen 
huollosta vastaaville päteville teknikoille. Laitteen käyttäjät eivät saa 
suorittaa toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yksinomaan pätevien 
teknikoiden suoritettaviksi. FIMAP S.p.A. ei vastaa tämän kiellon 
laiminlyönnistä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. 

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPPAAN 
SÄILYTTÄMINEN 

Käyttö- ja huolto-opasta on säilytettävä laitteen välittömässä 
läheisyydessä, asianmukaisessa taskussa, suojassa nesteiltä ja kaikelta 
muilta sen luettavuuteen mahdollisesti vaikuttavilta tekijöiltä. 

LAITTEEN VASTAANOTTAMINEN  
Vastaanottohetkellä on ehdottomasti varmistettava välittömästi, että 
laitteen kanssa on saatu kaikki mukana olevissa asiakirjoissa mainittu 
materiaali. Lisäksi tulee tarkastaa, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksen 
aikana. Jos laite on vaurioitunut, näytä tavarantoimittajalle vahingon 
suuruus ja ota samalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Ainoastaan 
toimimalla tällä tavoin nopeasti, on mahdollista saada puuttuvat osat tai 
korvauksen vaurioista. 

JOHDANTO  
Mikä hyvänsä laite pystyy toimimaan hyvin ja hoitamaan tehtävänsä 
tehokkaasti ainoastaan, jos sitä käytetään oikein ja se pidetään 
kunnossa suorittamalla liiteasiakirjoissa kuvatut huoltotoimenpiteet. 
Tämän vuoksi pyydämme lukemaan huolellisesti tämän käyttöoppaan ja 
lukemaan sitä uudelleen aina, kun laitteen käytössä ilmenee ongelmia. 
Tarvittaessa huoltopalvelumme, joka on järjestetty yhteistyössä 
jälleenmyyjiemme kanssa, antaa neuvoja tai suorittaa korjauksia. 

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

TEKNINEN KUVAUS  
MMx on lattioiden märkälakaisukone, joka yhden tai kahden 
kiekkomaisen harjan mekaanisen liikkeen sekä vesi-pesuaineliuoksen 
kemiallisen vaikutuksen avulla kykenee puhdistamaan monia erilaisia 
lattia- ja likatyyppejä. Etenemisensä aikana laite kerää irrotetun lian ja 
ylimääräisen pesuaineliuoksen. Laitetta saa käyttää ainoastaan tähän 
käyttötarkoitukseen.  

KÄYTTÖTARKOITUS – AIOTTU KÄYTTÖ 
Tämä märkälakaisukone on suunniteltu ja valmistettu ammattikäyttäjän 
suorittamaan sileiden ja tasaisten lattioiden turvalliseen puhdistamiseen 
(pesemiseen ja kuivaamiseen) myymälöissä, julkisissa tiloissa ja 
tehdastiloissa. Märkälakaisukone ei sovellu mattojen tai 

kokolattiamattojen pesemiseen. Laite soveltuu 
käytettäväksi ainoastaan suljetuissa tai ainakin katetuissa 
tiloissa. Laitetta ei saa käyttää sateessa tai siten, että se 
altistuu suihkuavalle vedelle. Laitteen käyttäminen ON 

KIELLETTYÄ räjähdysvaarallisissa tiloissa sekä vaarallisten pölyjen ja 
syttyvien nesteiden keräämiseen. Laite ei sovi henkilöiden tai esineiden 
kuljettamiseen. 

TUNNUSLAATTA 
Tunnuslaatta on sijoitettu akkutilan sisälle, tarkemmin sanotusti 

keräyssäiliön alaosaan, ja se sisältää laitetta koskevat yleistiedot sekä 
etenkin sen sarjanumeron. Sarjanumero on erittäin tärkeä tieto, joka on 
aina ilmoitettava jokaisen huoltopyynnön sekä varaosahankinnan 
yhteydessä. 

 

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

Ennen koneen käyttämistä on luettava tämän asiakirjan sekä koneen mukana 
toimitetun "YLEISET TURVASÄÄNNÖT" -asiakirjan ohjeet (asiakirjan koodi 
10083659); näitä ohjeita on noudatettava aina. 
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TEKNISET TIEDOT YKS. MMx 43 B MMx 43 BT MMx 50 B MMx 50 BT 

Tulopuolen nimellisteho  
[IEC 60335-2-72; IEC 62885-9] 

kW 0,91 1,06 0,91 1,06 

Työskentelyalueen leveys mm 430 430 510 510 

Lattianpyyhkimen leveys (vakio – valinnainen) mm 700-800 700-800 700-800 700-800 

Työskentelykapasiteetti m2/h 1590 1790 1925 2125 

Harjan halkaisija Nro /  
mm 

1 / 430 1 / 430 1 / 510 1 / 510 

Harjojen kierrosnopeus kierr./min. 140 140 140 140 

Harjaan kohdistuva voima N 205 205 205 205 

Harjojen moottori V/W 24/500 24/500 24/500 24/500 

Etenemistavat  Puoliautomaattinen Automaattinen Puoliautomaattinen Automaattinen 

Vetomoottori V/W - 24/150 - 24/150 

Maksimikallistus  2% 10% 2% 10% 

Etenemisnopeus km/h - 4 - 4 

Imun moottori V/W 24/410 24/410 24/410 24/410 

Maksimi alipaine [IEC 62885-9; IEC 60312-1] kPa 10,6 10,6 10,6 10,6 

Liuossäiliö l 40 40 40 40 

Keräyssäiliö l 50 50 50 50 

Pesuainekanisteri (FSS-mallit) l 3 3 3 3 

Akkutilan mitat (Pituus/ Korkeus/ Syvyys) mm 355 x 235 x 335 355 x 235 x 335 355 x 235 x 335 355 x 235 x 335 

Laitteen mitat (Pituus/ Korkeus/ Syvyys) mm 1090x1010x590 1090x1010x590 1170x1010x590 1170x1010x590 

Suositeltu akku (12 MFP 80) V / AhC5 12 / 80 12 / 80 12 / 80 12 / 80 

Suositeltu akun paino kg 27 27 27 27 

Laitteen paino kg 75 95 75 95 

Laitteen kuljetuspaino kg 129 149 129 149 

Käyttövalmiin laitteen paino kg 169 189 169 189 

Äänenpainetaso kuljettajan paikalla  
[ISO 11201] (LpA) 

dB 62 62 62 62 

Epävarmuus KpA dB 1,5 1,5 1,5 1,5 

Tärinä kädessä-käsivarressa  
[IEC 60335-2-72; IEC 62885-9; ISO 5349-1] 

m/s2 0,75 0,75 0,75 0,75 

Epävarmuus  3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 
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TEKNISET TIEDOT YKS. MMx 52 B MMx 52 BT 

Tulopuolen nimellisteho [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9] kW 0,81 0,96 

Työskentelyalueen leveys mm 500 500 

Lattianpyyhkimen leveys (vakio – valinnainen) mm 700-800 700-800 

Työskentelykapasiteetti m2/h 1850 2050 

Harjan halkaisija Nro /  mm 2 / 255 2 / 255 

Harjojen kierrosnopeus kierr./min. 275 275 

Harjaan kohdistuva voima N 205 205 

Harjojen moottori V/W 24/400 24/400 

Etenemistavat  Puoliautomaattinen Automaattinen 

Vetomoottori V/W - 24/150 

Maksimikallistus  2% 10% 

Etenemisnopeus km/h - 4 

Imun moottori V/W 24/410 24/410 

Maksimi alipaine [IEC 62885-9; IEC 60312-1] kPa 10,6 10,6 

Liuossäiliö l 40 40 

Keräyssäiliö l 50 50 

Pesuainekanisteri (FSS-mallit) l 3 3 

Sisäänrakennettu akkulaturi V/A 24/9 24/9 

Akkutilan mitat (Pituus/ Korkeus/ Syvyys) mm / mm / mm 355 x 235 x 335 355 x 235 x 335 

Laitteen mitat (Pituus/ Korkeus/ Syvyys) mm / mm / mm 1105x1010x590 1105x1010x590 

Suositeltu akku (12 MFP 80) V / AhC5 12 / 80 12 / 80 

Suositeltu akun paino kg 27 27 

Laitteen paino kg 81 101 

Laitteen kuljetuspaino kg 135 155 

Käyttövalmiin laitteen paino kg 175 195 

Äänenpainetaso kuljettajan paikalla [ISO 11201] (LpA) dB 62 62 

Epävarmuus KpA dB 1,5 1,5 

Tärinä kädessä-käsivarressa [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9; ISO 5349-1] m/s2 0,75 0,75 

Epävarmuus  3,5% 3,5% 
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LAITTEESSA KÄYTETYT MERKIT 

 
Yleiskatkaisimen merkki tai avaimella toimivan katkaisimen merkki 
Käytetään kojetaulussa; ilmoittaa onko laitteen avaimella toimiva kytkin asennossa päällä (I) tai sammutettu (0). 

 

Liuossäiliössä käytetty merkki, joka ilmoittaa liuossäiliöön täytettävän veden maksimilämpötilan. 

 

Hanan sijainnin osoittava merkki. 
Käytetään liuossäiliön takaosassa, jossa se ilmoittaa pesuaineliuoksen hanan sijainnin. 

 

Vesimäärän säätelyn merkki. 
Käytetään liuossäiliön takaosassa, jossa se näyttää laitteen vesilaitteistoon levitetyn vesimäärän säätönupin. 

 

Ilmoittaa käsien murskaantumisvaarasta. 

 

Merkkiä käytetään tunnuslaatassa ilmoittamaan suurinta sallittua kaltevuutta. 

 

Tarra, jossa on ohjeet tavanomaisten tai tiivistettyjen pesuaineiden käytöstä (ainoastaan FSS-järjestelmälle). 

 

Tarra, jossa on ilmoitettu käytettävää pesuainetyyppiä koskevia huomionarvoisia seikkoja (ainoastaan FSS-järjestelmälle). 

 

Tarra, jossa ilmoitetaan käytettävän pesuaineen pH-arvo (ainoastaan FSS-järjestelmälle). 

 

Tarra symboloi etenemisnopeutta (ainoastaan BT-malleissa). 
Sitä käytetään ohjauspaneelissa ilmoittamaan liikkuvan laitteen nopeustason säätöön käytetyn potentiometrin sijaintia. 

 

Pesuaineen prosentuaalisen säädön symboli (ainoastaan FSS-järjestelmälle). 
Käytetään ohjauspaneelissa, jossa se näyttää laitteen vesilaitteiston sisällä olevan pesuaineen prosentuaalisen määrän 
säätöön käytettävän nupin. 
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LAITTEESSA KÄYTETYT MERKIT 

 

Vesimäärän säädön symboli (ainoastaan FSS-järjestelmälle). 
Käytetään ohjauspaneelissa, jossa se näyttää laitteen vesilaitteiston sisällä olevan vesitason säätöön käytettävän nupin. 

 

Harjan irrotuksen symboli (vain yksiharjaisille malleille). 
Käytetään osoittamaan ohjauspaneelin painiketta, joka mahdollistaa harjan irrotuksen. 

 

Käytössä olevan harjan irrotusjärjestelmän symboli (vain yksiharjaisille malleille). 
Käytetään ohjausnäytössä ilmoittamaan, että käynnissä on harjan irrotus. 

 

ECO-MODE-toimintatavan symboli. 
Käytetään osoittamaan ohjauspaneelissa olevaa painiketta, joka aktivoi laitteen ECO-toimintatavan. 

 

Aktiivisen “ECO-MODE”-työohjelman symboli. 
Käytetään ohjausnäytössä ilmoittamaan, että “ECO-MODE”-työohjelma on käynnissä; tässä tapauksessa energian ja 
pesuaineliuoksen kulutus laskee. 

 
Akkujen lataustason symboli. 
Käytetään ohjausnäytöllä ilmoittamaan akkujen lataustilanteen. 

 
Akkujen kriittisen lataustason symboli. 
Käytetään ohjausnäytöllä ilmoittamaan, että akkujen lataustilanne on kriittinen ja että ne on ladattava. 

 

Käynnissä olevan akkujen latauksen symboli (vain akkulaturimalleissa). 
Käytetään ohjausnäytöllä ilmoittamaan akkujen lataustilanteen. 

 

Laitteen käyttöä koskeva yleisluontoinen varoitustarra. 
Tarrassa on ilmoitettu laitteen asianmukaista käyttöä varten noudatettavia varoituksia. 

 

Laitteen käyttöä koskeva yleisluontoinen varoitustarra (vain akkulaturimalleissa). 
Tarrassa on ilmoitettu laitteen asianmukaista käyttöä varten noudatettavia varoituksia. 

 

FSS-järjestelmän hanavipua tarkoittava symboli (vain FSS-järjestelmällä varustetuissa MMx50-malleissa). 
Käytetään rungossa ilmoittamaan kuinka hanavipu on asetettava silloin, kun halutaan ohittaa automaattinen 
annostelujärjestelmä. 
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1. PAKATUN LAITTEEN KÄSITTELY 

Laite on sijoitettu erityiseen pakkaukseen. Koska pakkauksen osat (muovipussit, niitit, jne.) saattavat olla mahdollisesti vaarallisia, ei niitä saa jättää 
lasten tai muuten taitamattomien ulottuville. Laitteen pakkaukseen kuuluu alusta, jonka ansiosta sitä voidaan siirtää haarukkatrukilla. Pakkauksia EI 
SAA asettaa päällekkäin. 
Pakkauksessa olevan laitteen kokonaispaino on: 
MMx 43-50-52 B: 100 kg (tyhjän laitteen ja 
pakkauksen yhteispaino) 
MMx 43-50-52 BT: 120 kg (tyhjän laitteen ja 
pakkauksen yhteispaino) 

Pakkauksen mitat ovat seuraavat: 
MMx 
A :    665 mm 
B :    1230 mm 
C :    1145 mm 
  

 

 

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

 
HUOMIO: Pakattua tuotetta on kuljetettava lakien määräysten sekä pakkauksen koon ja painon mukaisilla siirtovaunuilla. 

2. LAITTEEN OTTAMINEN ULOS PAKKAUKSESTA 
Laite otetaan pakkauksesta seuraavien ohjeiden mukaisesti: 
1. Poista ulommainen pakkaus. 
2. Varmista, että laitteen yleiskatkaisin (1) on asennossa "0"; jos näin ei ole, käännä avainta neljäsosa kierrosta vasemmalle. 
3. Ota avain pois ohjaustaulusta. 
4. Laite on kiinnitetty alustaan kiiloilla (2), jotka lukitsevat pyörät; irrota nämä kiilat. 

 

HUOMIO: Tämän toimenpiteen aikana on oltava varmoja siitä, että laitteen läheisyydessä ei ole esineitä tai henkilöitä. 

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

5. BT-malleissa on seisontajarru kytkettävä pois päältä kiertämällä vipu (3) kuvassa näkyvään suuntaan. 
6. Laitteen poistamiseen alustalta on käytettävä kallistettavaa tasoa. Älä asenna harjoja äläkä takalattianpyyhintä ennen kuin laite on poistettu 

lavalta; vältä alustan runkoon ja lattianpyyhkimeen kohdistuvia kovia iskuja. 
7. Säilytä alusta ja kaikki pakkauskomponentit mahdollista myöhempää kuljetustarvetta varten. 
 

    

3. KUINKA LAITETTA ON KULJETETTAVA 
Laitetta kuljetetaan turvallisesti seuraavien ohjeiden mukaisesti: 
1. Laite nostetaan kuormalavalle kallistettavaa tasoa käyttäen. 
2. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 
3. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa olevaan kahvaan (1) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
4. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (2). 
5. Suorita toimenpide takalattianpyyhkimen ja harjojen ollessa irrotettuina. 
6. Kiinnitä laite alustaan kiiloilla (3). 
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4. KOMPONENTTIEN SIJAINNIN TUNNISTAMINEN 

Laitteen osat ovat seuraavat: 
1. Harjojen/vedon käynnistysvivut (sijaitsevat kahvan alla) 
2. Veden ulostulon säätelyn kääntösuljin (mallit, joissa FSS ) 
3. Pesuaineen ulostulon säätelyn kääntösuljin (FSS-mallit) 
4. Yleiskatkaisin 
5. Ohjausnäyttö 
6. Nopeuden säätönuppi (mallit BT) 
7. Harjan irrotuspainike / eco-mode-painike 
8. Alustan rungon nostopoljin 
9. Vesi/liuostason putki 
10. Keräyssäiliön tyhjennysputki 

11. Säiliöiden sulkusarana 
12. Akkulaturin tila/tavarateline (mallista riippuen) 
13. Lattianpyyhkimen nostovipu 
14. Liuossuodatin 
15. Hana veden ulostulon manuaalista säätöä varten 
16. Keräyssäiliön kiertokahva 
17. Seisontajarrun vipu (koskee ainoastaan BT-malleja) 
18. Imuyksikön kiertokahva 
19. Ylempi tavaratila 
20. Liuossäiliön täyttöaukko 

 

    

 

   

5. LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON 
Jotta tarvittavat toimenpiteet voitaisiin suorittaa turvallisesti, on laite saatettava turvalliseen kuntoon seuraavien työvaiheiden mukaisesti: 
1. Varmista, että liuossäiliö ja keräyssäiliö ovat tyhjiä; jos näin ei ole, tyhjennä ne (lue kappale “KERÄYSSÄILIÖN TYHJENNYS” tai kappale 

“LIUOSSÄILIÖN TYHJENNYS”). 

 

HUOMIO: Säiliöiden tyhjentämisen on tapahduttava likavesien tyhjentämiseen tarkoitetussa paikassa. 

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

2. Varmista, että laitteen yleiskatkaisin on asennossa "0"; jos näin ei ole, käännä avainta (1) neljäsosa kierrosta vasemmalle. Ota avain pois 
ohjaustaulusta. 

3. Varmista, että alustan runko on nostettuna ylös maasta; mikäli näin ei ole, käytä laitteen takaosassa olevaa poljinta (2). 
4. Varmista, että lattianpyyhkimen runko on nostettuna ylös maasta; mikäli näin ei ole, käytä laitteen takaosassa olevaa vipua (3). 

    

5. Varmista BT-malleissa, että seisontajarru on päällä; mikäli näin ei ole, kierrä vipu (4) kuvassa näkyvään suuntaan.  
6. Vapauta keräyssäiliö saranasta (5). 
7. Tartu keräyssäiliön vasemmalla sivulla olevaan kahvaan (6). 
8. Nosta keräyssäiliötä liikeradan loppuun asti. 
9. Irrota akkuliitin (7) päälaitteiston liittimestä (8). 
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6. AKKUTYYPPI 
Laitteen virtajärjestelmänä voidaan käyttää: 
 lyijyakkuja elektrolyyttiä sisältävien putkimaisten levyjen avulla tapahtuvaa vetoa varten. 
 hermeettisiä akkuja vetoa varten, joka saadaan kaasun ja geeliteknologian yhdistelmällä tai AGM:llä. 
MUITA TYYPPEJÄ EI OLE MAHDOLLISTA KÄYTTÄÄ. 
Jokainen akku koostuu sarjaan kytketyistä tyyppiä DIN olevista osista , jotka toimittavat liittimiin 12V jännitettä. Akkutilaan mahtuu kaksi 12 V:n akkua. 
Hyvän työsuorituksen takaamiseksi suosittelemme hermeettisiä 12 V:n geeliakkuja. 

7. AKKUKOTELON HUOLTO JA HÄVITTÄMINEN 
Noudata akkujen valmistajan antamia huoltoa ja latausta koskevia ohjeita. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä akkulaturin valintaan, sillä ne vaihtelevat akun tyypin ja kapasiteetin mukaan. 
Kun akkukotelossa olevat akkuelementit ovat kuluneet loppuun, on akkukotelon irrottamista varten otettava yhteyttä erikoistuneeseen ja koulutettuun 
henkilökuntaan. Akkukotelo irrotetaan akkutilasta ja sitä on nostettava tilanteeseen sopivilla nostolaitteilla. AKKUKOTELOSSA OLEVAT 
AKKUELEMENTIT OVAT ONGELMAJÄTETTÄ, JOKA ON TOIMITETTAVA VALTUUTETTUUN JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSEEN. 

8. AKKUJEN ASETTAMINEN LAITTEESEEN 
Akut on asetettava niille tarkoitettuun tilaan, joka sijaitsee keräyssäiliön alla. Niiden liikuttelussa on käytettävä niiden painoon ja kiinnityksen suhteen 
sopivaa nostolaitetta. Lisäksi akkujen on täytettävä standardin CEI 21-5 vaatimukset. Akkutilan koko: 355 x 337 x H=220 mm. 

 

HUOMIO: Akkujen päivittäistä latausta varten on noudatettava tarkasti valmistajan tai jälleenmyyjän antamia neuvoja. Kaikki 
asennus- ja huoltotoimenpiteet on annettava ehdottomasti erikoistuneen henkilökunnan suoritettaviksi. 

HUOMIO: Ennen akkujen liikuttelua on huolehdittava siitä, että noudatetaan työskentelymaassa voimassa olevia onnettomuuksien 
ehkäisyä koskevia sääntöjä tai noudatetaan kyseisiä 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. 

Akut laitetaan akkutilaan seuraavalla tavalla: 
1. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 

 

 

HUOMIO: Puhdista akkutila kostealla liinalla ennen akkukotelon asentamista. Tarkista mukana toimitettujen kaapelien liittimien 
toiminta. 

HUOMIO: Varmista, että halutun akkukotelon ominaisuudet sopivat aiottuun työhön. Tarkasta akkukotelon kunkin yksittäisen 
elementin lataustila sekä jokaisen siihen kuuluvan elementin kontaktien tila. 

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

HUOMIO: Ennen akkujen paikalleen laittamista on pohja nostettava ja vetoliitin kytkettävä (tämä toimenpide suoritetaan ainoastaan 
BT-laitemalleissa). Tämän toimenpiteen saa suorittaa ainoastaan pätevä henkilökunta. Liittimen virheellinen kytkentä saattaa 
aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriön. 
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2. Aseta akut paikoilleen asettamalla navat "+" ja "-" vastakkain 
3. Kytke akkujen kytkentäkaapeli (1) liitäntänapoihin "+" ja "-" niin, että liittimiin saadaan 24 V:n jännite. 
4. Kytke akkuliitin (2) päälaitteiston liittimeen (3). 

 

HUOMIO: Sähkökytkentä on suositeltavaa antaa huoltokeskuksen kouluttaman henkilökunnan suoritettavaksi. 

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

5. Tartu keräyssäiliössä olevaan kahvaan ja käännä kunnes säiliö tulee työasentoon. 

9. AKKULATURIN LIITÄNTÄ (ainoastaan jos järjestelmässä ei ole akkulaturia) 
Jotta akkujen yksittäisille elementeille ei aiheutettaisi pysyviä vahinkoja, ei niitä saa missään tapauksessa päästää tyhjentymään kokonaan. Siksi lataus 
on aloitettava muutaman minuutin kuluessa akkujen latauksen vilkkuvan merkkivalon syttymisen jälkeen. 

 

HUOMIO: Älä jätä koskaan akkujen yksittäisiä elementtejä täysin tyhjiksi, vaikka laitetta ei käytettäisikään. Varmista, että akkulaturi 
sopii asennetuille akuille sekä kapasiteetin että tyypin suhteen. 

Akkulaturin kytkemiseksi:  
1. Vie laite akkujen lataukseen tarkoitetun paikan läheisyyteen. 

 

HUOMIO: Pysäköi laite paikkaan, jossa se on suojassa ilmasto-olosuhteilta, jossa ilmanvaihto on riittävä ja jossa se on tasaisen 
pinnan päällä. Laitteen läheisyydessä ei saa olla esineitä, jotka voivat vahingoittaa laitetta tai jotka voivat vahingoittua laitteen 
kanssa kontaktiin joutuessaan. 

2. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 

 

HUOMIO: Tämän toimenpiteen saa suorittaa ainoastaan pätevä henkilökunta. Liittimen virheellinen kytkentä saattaa aiheuttaa 
laitteeseen toimintahäiriön. 
HUOMIO: Varmista, että käytetty akkulaturi soveltuu laitteessa oleviin akkuihin ja että sen asetukset on tehty asennettujen akkujen 
mukaisesti. 

HUOMIO: Suosittelemme lukemaan huolellisesti käytettävän akkulaturin käyttö- ja huolto-ohjeet. 
3. Kytke akkulaturin kaapeliliitin akkuliittimeen (2). 
4. Liitä juuri kytketty kaapeli ulkoiseen akkulaturiin. 

 

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

 
HUOMIO: Kaasujen sisäänhengitysvaara ja myrkyllisten nesteiden vuotovaara. 

 
HUOMIO: Tulipalon vaara: älä tule lähelle liekkien kanssa 

5. Kun lataussykli on viety päätökseen, irrota akkulaturin syöttökaapeli itse akkulaturista. 
6. Irrota akkulaturin liitin akkuliittimestä (2). 
7. Kytke akkuliitin (2) päälaitteiston liittimeen (3). 
8. Tartu keräyssäiliössä olevaan kahvaan ja käännä kunnes säiliö tulee työasentoon. 
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10. AKKULATURIN LIITÄNTÄ (ainoastaan jos järjestelmässä on akkulaturi) 

Jotta akkujen yksittäisille elementeille ei aiheutettaisi pysyviä vahinkoja, ei niitä saa missään tapauksessa päästää tyhjentymään kokonaan. Siksi lataus 
on aloitettava muutaman minuutin kuluessa akkujen latauksen vilkkuvan merkkivalon syttymisen jälkeen. 

 

HUOMIO: Älä jätä koskaan akkujen yksittäisiä elementtejä täysin tyhjiksi, vaikka laitetta ei käytettäisikään. Varmista, että akkulaturi 
sopii asennetuille akuille sekä kapasiteetin että tyypin suhteen. 

Akkulaturin kytkemiseksi:  
1. Vie laite akkujen lataukseen tarkoitetun paikan läheisyyteen. 

 

HUOMIO: Pysäköi laite paikkaan, jossa se on suojassa ilmasto-olosuhteilta, jossa ilmanvaihto on riittävä ja jossa se on tasaisen 
pinnan päällä. Laitteen läheisyydessä ei saa olla esineitä, jotka voivat vahingoittaa laitetta tai jotka voivat vahingoittua laitteen 
kanssa kontaktiin joutuessaan. 

2. Varmista, että keräyssäiliö on tyhjä; mikäli näin ei ole, tyhjennä se laitteen takaosassa olevasta putkesta (1) (ks. kappale “KERÄYSSÄILIÖN 
TYHJENNYS”). 

3. Varmista, että yleiskatkaisin (2) on asennossa "0"; jos näin ei ole, käännä avainta neljäsosa kierrosta vasemmalle. Ota avain pois ohjaustaulusta. 
4. Varmista, että alustan runko on nostettuna ylös maasta; mikäli näin ei ole, käytä laitteen takaosassa olevaa poljinta (3). 
5. Varmista, että lattianpyyhkimen runko on nostettuna ylös maasta; mikäli näin ei ole, käytä laitteen takaosassa olevaa vipua (4). 
6. Varmista BT-malleissa, että seisontajarru on päällä; mikäli näin ei ole, kierrä vipu (5) kuvassa näkyvään suuntaan. 
7. Vapauta keräyssäiliö saranasta (6). 
8. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa olevaan kahvaan (7) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee liikeradan loppuun. 
9. Avaa tarvikelokero laitteen takaosaan sijoitetusta kahvasta (8). 
10. Liitä akkulaturin kaapelin liitin akkulaturissa olevaan pistorasiaan. 
11. 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. 
 

    

  

  

 

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

HUOMIO: Ennen kuin kytket akkulaturin syöttökaapelin pistorasiaan tarkasta, että siinä ei näy merkkejä kondenssivedestä tai 
muuntyyppisistä nesteistä. 

HUOMIO: Jos laitteen sähkölaitteistoon kytketään vahingossa virta, näyttöön tulee "PISTOKE"-symboli (ylhäälle vasemmalle). 
Akkujen latausvaiheessa mikään ohjaustoiminto ei ole käytettävissä. 
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12. Lataussyklin jälkeen irrota akkulaturin kaapeli pistorasiasta. 
13. Irrota akkulaturin kaapelin liitin akkulaturissa olevasta pistorasiasta. 
14. Sulje tarvikelokero. 

 11. TUNTILASKIN 
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. 

 

12. AKKUJEN LATAUSTASON OSOITIN 
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. Jäljellä olevalla 
latauksella on kuitenkin mahdollista viedä laite latauspaikalle (BT-mallit). 

 

13. ETENEMINEN TYÖNOPEUDELLA (vain BT-järjestelmille) 
Tämä laite on varustettu elektronisesti ohjatulla vetojärjestelmällä. Laite saadaan liikkeelle seuraavasti: 
1. Varmista, että potentiometrin nuppi (1) on asetettu minimiin; mikäli näin ei ole, kierrä se kokonaan vastapäivään. 
2. Käännä yleiskatkaisin (2) asentoon “I”, käännä avainta neljänneskierros oikeaan. 
3. Paina ohjauskahvan läsnäolovipuja (3). 
4. Säädä etenemisnopeutta halutuksi kääntämällä nuppia (1) oikeaan; suorita kääntäminen asteittain. 

 

HUOMIO: Laite ei ala liikkua (ei eteen- eikä taaksepäin), jos potentiometrin säätönuppi (1) on minimiasennossa. 

HUOMIO: Kun potentiometrin nuppia (1) käännetään myötäpäivään, etenemisnopeus lisääntyy. 
 

    
Peruuttaminen suoritetaan seuraavalla tavalla: 
1. Varmista, että alustan runko on nostettuna ylös maasta; mikäli näin ei ole, käytä laitteen takaosassa olevaa poljinta (4). 
2. Varmista, että lattianpyyhkimen runko on nostettuna ylös maasta; mikäli näin ei ole, käytä laitteen takaosassa olevaa vipua (5).  
3. Paina ohjauskahvassa olevia läsnäolovipuja (3). Näin laite alkaa liikkua. 

 

HUOMIO: Peruutusnopeus on alhaisempi kuin etenemisnopeus työturvallisuutta koskevien lakien mukaisesti. Jos potentiometriä 
säädetään kulun aikana, etenemisnopeus muuttuu automaattisesti. 

HUOMIO: Peruuttaminen ei ole mahdollista silloin, kun lattianpyyhkimen runko on kontaktissa lattiaan. Peruuttamista varten on 
lattianpyyhkimen runko nostettava lattiasta kyseisestä, laitteen takaosassa olevasta vivusta. 
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14. LIUOSSÄILIÖN TÄYTTÖ 

Ennen liuossäiliön täyttämistä on suoritettava seuraavat toimenpiteet: 
1. Vie laite liuossäiliön täyttöön tarkoitettuun paikkaan. 
2. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 
3. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa olevaan kahvaan (1) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
4. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (2). 
5. Varmista, että liuossäiliön tyhjennyskorkki (3) on kiinni; mikäli näin ei ole, kierrä sitä myötäpäivään. 
6. Avaa täyttökorkki (4) ja täytä liuossäiliö kumiletkulla tai ämpärillä. 

 

HUOMIO: Tarkasta, että täyttökorkin (4) alle sijoitettu suodatin (5) on sijoitettu paikalleen oikein; tarkoituksena on estää 
epäpuhtauksista ja liasta johtuvat toimintahäiriöt laitteen vesijärjestelmässä. 

7. Täytä puhtaalla vedellä, jonka lämpötila ei ole yli 50 C eikä alle 10 °C. Säiliössä olevaa pesuaineliuoksen määrää on mahdollista tarkkailla 
tasoputken (6) avulla. Tämä sijaitsee laitteen takaosassa vasemmalla. 

    

15. PESUAINELIUOS (vain järjestelmälle, jossa ei ole FSS:ää) 
Kun liuossäiliö on täytetty puhtaalla vedellä, lisää säiliöön nestemäistä pesuainetta; noudata pesuaineen valmistajan tarrassa ilmoitettua pitoisuutta ja 
muita ohjeita. Jotta ei syntyisi liikaa imumoottoria vahingoittavaa vaahtoa, pidä pesuaineen prosentuaalinen osuus mahdollisimman alhaisena. 

 

HUOMIO: Käytä aina pesuaineita, joiden valmistajan tarrassa on ilmoitettu, että tuote on tarkoitettu lattioiden märkälakaisukoneille. 
Älä käytä happamia, alkalisia tuotteita äläkä liuoksia, joissa ei ole ym. merkintää. 

HUOMIO: Laitteen huollossa voidaan käyttää happamia tai alkalisia pesuaineita, joiden pH-arvo on välillä 4-10 ja jotka eivät sisällä: 
hapettimia, klooria tai bromia, formaldehydiä, mineraaliliuottimia. 

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

 

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

 

16. PESUAINEKANISTERIN TÄYTTÖ (ainoastaan järjestelmälle, jossa on FSS) 
Sen jälkeen kun liuossäiliö on täytetty puhtaalla vedellä, on toimittava seuraavalla tavalla: 

1. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 
2. Irrota pesuainekanisterista (2) korkki (1). 
3. Ota pesuainekanisteri (2) liuossäiliössä olevasta lokerosta. 
4. Täytä kanisteri halutulla pesuaineella laitteen tarrassa annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 
 

 

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

 

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

HUOMIO: Käytä aina pesuaineita, joiden säilytysastioissa on ilmoitettu, että tuote on tarkoitettu lattioiden märkälakaisukoneille. Älä 
käytä happamia, alkalisia tuotteita äläkä liuoksia, joissa ei ole ym. merkintää. 
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5. Aseta kanisteri (2) takaisin sille tarkoitettuun lokeroon liuossäiliössä. 
6. Sulje korkki (1) kunnolla, jotta nestettä ei pääsisi valumaan ulos työn aikana; huolehdi siitä, että pesuaineen noutoletkun suodatin (3) on oikealla 

paikallaan kanisterin pohjalla. 
7. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa olevaan kahvaan (4) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
8. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (5). 
9. Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran, lue huolellisesti kappaleet “PESUAINEEN SÄÄTÖ ( ainoastaan järjestelmälle, jossa on FSS)” ja 

“ANNOSTELULAITTEISTON KYTKEMINEN (ainoastaan järjestelmälle, jossa on FSS)”. 

 
 

 

HUOMIO: annostelujärjestelmä on tarkoitettu erityisesti toistuvaan huoltopuhdistukseen. Laitteen huollossa voidaan käyttää 
happamia tai alkalisia pesuaineita, joiden pH-arvo on välillä 4-10 ja jotka eivät sisällä: hapettimia, klooria tai bromia, formaldehydiä, 
mineraaliliuottimia. Käytettävien pesuaineiden on sovittava lattioiden märkälakaisukoneeseen. Jos järjestelmää FSS ei käytetä 
päivittäin, työskentelyn päätyttyä pese puhdistusainepiiri vedellä. Järjestelmä voidaan ottaa pois käytöstä. Jos käytetään 
satunnaisesti puhdistusaineita, joiden pH-arvo on välillä 1-3 tai 11-14, käytä märkälakaisukonetta perinteisellä tavalla lisäten 
puhdistusainetta puhtaan veden säiliöön ja ottamalla annostelupiirin pois käytöstä. 

    

17. LATTIANPYYHKIMEN ASENNUS 
Pakkaussyistä lattianpyyhin toimitetaan laitteesta irrotettuna. Sen kokoaminen suoritetaan seuraavalla tavalla: 
1. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 

2. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa olevaan kahvaan (1) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
3. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (2). 
4. Löysää lattianpyyhkimeen esiasennetut nupit (3). 
5. Laita ensin lattianpyyhkimen rungossa oleva vasen tappi lattianpyyhkimen kiinnittimessä olevaan vasemmanpuoleiseen aukkoon (4) ja kiristä 

nuppia (3) niin, että prikka (5) ja jousi kiinnittyvät lattianpyyhkimen tuen yläosaan. 
6. Laita sitten lattianpyyhkimen rungossa oleva oikea tappi lattianpyyhkimen kiinnittimessä olevaan oikeanpuoleiseen aukkoon (6) ja kiristä nuppia 

(3) niin, että prikka (7) ja jousi kiinnittyvät lattianpyyhkimen tuen yläosaan. 
7. Lukitse sitten lattianpyyhin paikalleen säätöpyörää (3) kiristämällä. 
8. Laita lopuksi lattianpyyhkimen imuputki (8) sitä varten olevan holkkiin (9) imuaukossa. 

 

 

HUOMIO: Lattianpyyhin on säädetty ennakolta; jos kuitenkin ilmenee tarvetta lisäsäätöihin, lue kappaleet “LATTIANPYYHKIMEN 
SÄÄTÖ”. 

 

 

HUOMIO: Nämä toimenpiteet on suoritettava käsineet kädessä, jotta vältetään mahdolliset kosketukset reunoihin ja metallisiin osiin. 
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18. HARJAN ASENTAMINEN (vain yksiharjaisille malleille) 
Pakkaussyistä harja toimitetaan laitteesta irrotettuna. Sen kokoaminen suoritetaan seuraavalla tavalla: 
1. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 

2. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa olevaan kahvaan (1) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
3. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (2). 
4. Aseta harja sille tarkoitettuun paikkaan alustan alla; alustan tulee olla nostettuna lattiasta. 
5. Laske alustan runkoa alustan ohjauspolkimesta (3) siten, että runko tulee harjan päälle. 
6. Kierrä harjaa kunnes harjan kiinnityslevyn kiinnitysjärjestelmä kiinnittyy harjan kiinnitysjärjestelmään (koskee MMx 43 -malleja). 
7. Kierrä harjaa kunnes harjassa olevat kolme nappulaa menevät harjan kiinnityslevyssä oleviin koloihin (koskee MMx 50 -malleja). 
8. Lukitse kiertäen kunnes osa napsahtaa paikalleen; harjalle annettava kiertosuunta on vastapäivään kulkusuunnan suhteen. 
9. Mallissa MMx 43 asennetaan alustan roiskeläpät (lue kappale “ALUSTAN ROISKELÄPPIEN ASENNUS”). 

 

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

    
19. HARJAN ASENTAMINEN (vain kaksiharjaisille malleille) 

Pakkaussyistä harjat toimitetaan laitteesta irrotettuina. Niiden kokoaminen suoritetaan seuraavalla tavalla: 
1. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 
2. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa olevaan kahvaan (1) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
3. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (2). 

4. Aseta harja sille tarkoitettuun paikkaan alustan alla; alustan tulee olla nostettuna lattiasta. 
5. Laske alustan runkoa alustan ohjauspolkimesta (3) siten, että runko tulee harjojen päälle. 
6. Kierrä harjaa kunnes harjassa olevat kolme nappulaa menevät harjan kiinnityslevyssä oleviin koloihin. 
7. Lukitse kiertäen kunnes osa napsahtaa paikalleen; oikealle harjalle annettava kiertosuunta on vastapäivään kulkusuunnan suhteen ja 

vasemmalle harjalle kiertosuunta on päinvastainen. 
8. Asenna alustan roiskeläpät (lue kappale “ALUSTAN ROISKELÄPPIEN ASENNUS”). 

 
 

 

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien vakavien onnettomuuksien estämiseksi. 
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20. ALUSTAN ROISKELÄPPIEN ASENNUS 

Pakkaussyistä alustan roiskeläppä toimitetaan laitteesta irrotettuna. Sen kokoaminen suoritetaan seuraavalla tavalla: 
1. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 

2. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa olevaan kahvaan (1) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
3. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (2). 
4. Laske alustan runkoa alustan ohjauspolkimesta (3) siten, että runko tulee harjojen päälle. 
5. Irrota jousen koukku (4) alustan oikealla puolella olevasta kiinnitysruuvista (työsuunta) . 
6. Irrota roiskeläpän kumin kiinnityslista (5). 
7. Kierrä roiskeläpän kumi (6) kokonaan alustan ympärille siten, että se on symmetrinen harjan suhteen; aseta se ensin alustan vasemmalla sivulla 

olevaan tappiin (7) (työsuunta). 
8. Laita aiemmin irrotettu lista (5) takaisin paikalleen; aseta se ensin alustan vasemmalla sivulla olevaan tappiin (7) (työsuunta). 
9. Laita jousen koukku (4) alustan oikealla puolella olevaan kiinnitysruuviin (8) (työsuunta). 

 

 

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

 

HUOMIO: Kaksiharjaisessa mallissa on toimenpiteet suoritettava kummallekin listalle. 
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1. TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN 
Ennen työskentelyn aloittamista, on tehtävä seuraavat toimenpiteet: 
1. Varmista, että keräyssäiliö on tyhjä; mikäli näin ei ole, tyhjennä se kokonaan (lue kappale “KERÄYSSÄILIÖN TYHJENNYS”). 
2. Varmista, että imumoottorin suodatin on täysin puhdas; mikäli näin ei ole, puhdista se (lue kappale “KELLUKKEEN PUHDISTUS - IMUMOOTTORIN 

SUODATIN”). 
3. Varmista, että liuossäiliön suodatin on täysin puhdas; mikäli näin ei ole, puhdista se (ks. kappale “LIUOSSÄILIÖN SUODATTIMEN PUHDISTUS”). 
4. Varmista, että liuossäiliössä olevan pesuaineliuoksen määrä soveltuu aiottuun työtehtävään; mikäli näin ei ole, huolehdi liuossäiliön täyttämisestä (lue 

kappale “VEDEN TÄYTTÄMINEN LIUOSSÄILIÖÖN”). Tarkasta tilanne laitteen takana vasemmalla olevasta tasoputkesta (1). 
5. Varmista, että lattianpyyhkimen kumien tila soveltuu kyseiseen työhön; mikäli näin ei ole, suorita niiden huolto (lue kappaleet “LATTIANPYYHKIMEN 

PUHDISTUS” tai “LATTIANPYYHKIMEN KUMIOSIEN VAIHTO”). Varmista lisäksi, että lattianpyyhkimen imutila ja siihen yhdistetty imuaukko ovat 
asiaankuuluvan puhtaat (lue kappaleet “LATTIANPYYHKIMEN PUHDISTUS”). 

6. Varmista, että harjojen tilanne soveltuu työtehtävään; mikäli näin ei ole, suorita niiden huolto (lue kappaleet “HARJAN PUHDISTUS” tai “HARJAN 
VAIHTO”). 

7. Vapauta keräyssäiliö saranasta (2). 
8. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa (työsuunta) olevaan kahvaan (3) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee liikeradan loppuun. 
9. Varmista, että akkujen liitin (4) on kytketty päälaitteiston liittimeen (5); mikäli näin ei ole, suorita niiden kytkentä. 
10. Varmista, että kanisterissa (4) oleva pesuaineen määrä soveltuu haluttuun työtehtävään; mikäli näin ei ole, huolehdi pesuaineen täyttämisestä (lue 

kappale “PESUAINEKANISTERIN TÄYTTÖ (ainoastaan FSS-malleille)”). 
11. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa (työsuunta) olevaan kahvaan (3) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
12. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (2). 
13. Varmista BT-malleissa, että seisontajarru ei ole päällä; mikäli se on päällä, kierrä vipu (6) kuvassa näkyvään suuntaan. 

    

  

  

2. ANNOSTELULAITTEISTON KYTKEMINEN (ainoastaan järjestelmälle, jossa on FSS) 
Ennen kuin ryhdyt työskentelemään laitteella ensimmäistä kertaa tai jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, on suoritettava seuraavat toimenpiteet: 
1. Tarkista, että vesihana on täysin auki; kierrä nuppi (1) vasempaan. 
2. Varmista, että pesuaineliuoksen hana (sijaitsee alustan rungossa) on asennossa, jossa annostelujärjestelmä on päällä; vivun (2) on oltava 

pystysuorassa asennossa. 
3. Vie yleiskatkaisin asentoon “I”, käännä avainta (3) neljänneskierros oikeaan. 
4. Kun ohjausnäytölle tulee työtä tarkoittava näyttöruutu, kierrä veden virtauksen säätönuppia (4) oikealle siten, että se tulee virtauksen 

maksimiasentoon. 
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5. Kierrä pesuainevirtauksen säätönuppia (5) vasempaan siten, että se tulee virtauksen maksimiasentoon. 
6. Laske alustan runkoa laitteen takaosaan sijoitetusta polkimesta (6). 
7. Laske lattianpyyhin laitteen takaosaan sijoitetusta vivusta (7). 
8. Paina ohjauskahvan alapuolelle sijoitettuja läsnäolovipuja (8), jotka ottavat laitteen ja annostelujärjestelmän toiminnan käyttöön. 
9. Odota jonkin aikaa pitämällä läsnäolovipuja painettuina (yleensä 40 – 60 sekuntia), jotta annostelujärjestelmä kytkeytyisi päälle. 
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YÖSKENTELY 
1. TYÖN ALKAMINEN 

Työskentely aloitetaan seuraavalla tavalla: 
1. Tee kaikki tarkastukset, joista kerrotaan luvussa “TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN”. 
2. Vie yleiskatkaisin asentoon “I”, käännä avainta (1) neljänneskierros oikeaan. Ohjauspaneelissa oleva ohjausnäyttö syttyy välittömästi. 
3. Laske alustan runkoa laitteen takaosaan sijoitetusta polkimesta (2). 
4. Laske lattianpyyhin laitteen takaosaan sijoitetusta vivusta (3). 
5. Kun ohjauskahvan alapuolelle sijoitettuja läsnäolovipuja (4) painetaan, laite alkaa toimia täydellä teholla ja se jatkaa toimintaansa kunnes 

pesuaineliuos loppuu tai akut tyhjentyvät. 
 

 

HUOMIO: BT-malleille on suoritettava etenemisnopeuden säätö (lue kappale “ETENEMINEN TYÖNOPEUDELLA (vain järjestelmälle, 
jossa ei ole BT:tä)”. 

HUOMIO: Joka kerta kun liuossäiliö täytetään, keräyssäiliö on hyvä tyhjentää tähän tarkoitetulla tyhjennysputkella. 

   

 

2. PESUAINEEN SÄÄTÖ (vain järjestelmälle, jossa ei ole FSS:ää) 
Harjoille tulevan pesuaineliuoksen säätö suoritetaan seuraavalla tavalla: 
1. Avaa laitteen takana olevan hanan ulosvirtaus maksimiin kiertämällä laitteen takaosassa oleva nuppi (1) alaspäin. 
2. Kun läsnäolovipuja (2) painetaan, sekä harjojen moottori että imumoottori alkavat toimia ja solenoidiventtiili jakaa pesuaineliuosta harjoille. 
3. Ensimmäisten metrien aikana on tarkastettava, että liuoksen määrä riittää kastelemaan lattian, mutta ei kuitenkaan ole niin runsas, että se tulisi ulos 

roiskeläpästä; pesuaineen syöttöä säädetään laitteen takaosassa olevasta nupista (1). 
 

 

HUOMIO: Jos vesilaitteisto ei toimi, lue kappale “LIUOSSÄILIÖN SUODATTIMEN PUHDISTUS”. 

  

  

3. PESUAINEEN SÄÄTÖ (vain järjestelmälle, jossa on FSS) 
Harjoille tulevan pesuaineliuoksen säätö suoritetaan seuraavalla tavalla: 
1. Avaa laitteen takana olevan hanan ulosvirtaus maksimiin kiertämällä laitteen takaosassa oleva vipu (1) alaspäin. 
2. Kun läsnäolovipuja (2) painetaan, sekä harjojen moottori että imumoottori alkavat toimia ja solenoidiventtiili jakaa pesuaineliuosta harjoille. 
3. Ensimmäisten metrien aikana on tarkastettava, että liuoksen määrä riittää kastelemaan lattian, mutta ei kuitenkaan ole niin runsas, että se tulisi ulos 

roiskeläpästä; pesuaineen syöttöä säädetään vedenvirtauksen säätönupista (3) sekä pesuainevirtauksen säätönupista (4), jotka sijaitsevat laitteen 
ohjauspaneelissa. 

 

 

HUOMIO: Veden määrä vaihtelee minimistä 30 l/h maksimiin 70 l/h, seitsemällä määritetyllä annostustasolla. Veden oikean 
virtausmäärän tulee olla suhteessa lattiatyyppiin, lattian likaisuuteen sekä etenemisnopeuteen. Lisäksi huomioi, että 
katkeamattomaan työhön tarvittava aika riippuu säiliössä olevasta veden määrästä. 
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HUOMIO: Pesuaineen prosentuaalinen määrä vaihtelee minimiarvosta 0,5 % maksimiarvoon 3,5 %, seitsemällä määritetyllä 
annostustasolla. Pesuaineen virtausmäärän tulee olla suhteessa lattiatyyppiin; sen tulee myös olla suhteessa lattian likaisuuteen 
sekä etenemisnopeuteen. Lisäksi huomioi, että katkeamattomaan työhön tarvittava aika riippuu säiliössä olevasta veden määrästä. 

HUOMIO: Jos pesuaineliuoksen syöttöpumppu (vain järjestelmälle, jossa on FSS) vesilaitteistossa ei toimi, lue kappale 
“VESILAITTEISTON SYÖTTÖPUMPUN OHITTAMINEN (vain järjestelmälle, jossa on FSS)” 

HUOMIO: Jos vesilaitteisto ei toimi, lue kappale “LIUOSSÄILIÖN SUODATTIMEN PUHDISTUS” tai “VESILAITTEISTON 
SUODATTIMEN PUHDISTUS (vain MMx 50 -malleille)”. 

    

4. "ECO MODE" -LAITE 
“ECO-MODE”-toimintatavan ottaminen käyttöön vähentää laitteen käyttämää energiaa laskemalla harjojen moottorin ja imumoottorin tehoa; 
toimintatapa otetaan käyttöön ohjauspaneelissa olevasta näppäimestä (1). ECO-MODE-ohjelman käyttö näkyy ohjausnäytölle tulevasta tekstistä “ECO”. 
ECO-MODE-ohjelma laitetaan pois käytöstä painamalla painiketta uudelleen. ECO-MODE-toiminto voidaan ottaa käyttöön ainoastaan silloin, kun ollaan 
pesu- ja kuivausvaiheessa (alustan runko ja lattianpyyhin kontaktissa lattiaan) tai kuivausvaiheessa (alustan runko nostettuna ja lattianpyyhin 
kontaktissa lattiaan). 
 

 

HUOMIO: Jos lattianpyyhintä nostetaan ECO-MODE-toimintatavan ollessa käytössä, imumoottori palaa “STANDARD”-tilaan ja 
jatkaa toimintaansa tietyn ajan, minkä jälkeen se sammuu automaattisesti. 

   

 

5. LIIAN TÄYNNÄ -VÄLINE 
Laite on varustettu keräyssäiliön kannen alle sijoitetulla mekaanisella välineellä (kelluva), joka keräyssäiliön ollessa liian täynnä estää ilman pääsyn 
imun moottoriin suojaten näin sitä. Tässä tapauksessa imumoottorin ääni on matalampi. Tässä tapauksessa on toimittava seuraavalla tavalla: 
1. Nosta alustan runkoa laitteen takaosaan sijoitetusta polkimesta. 
2. Nosta lattianpyyhin laitteen takaosaan sijoitetusta vivusta.  
3. Vie laite likavesien tyhjennyspaikalle ja tyhjennä keräyssäiliö (lue kappale “KERÄYSSÄILIÖN TYHJENNYS”). 
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Työskentelyn lopuksi ja ennen minkäänlaisiin huoltotoimenpiteisiin ryhtymistä on suoritettava seuraavat toimenpiteet: 
1. Vie laite huollolle tarkoitettuun paikkaan ja suorita kaikki toimenpiteet, jotka on luetteloitu luvussa “PÄIVITTÄINEN HUOLTO”. 
2. Vie laite paikkaan, jossa sitä on aikomus pitää silloin, kun sitä ei käytetä. 

 

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

3. Suorita kaikki toimenpiteet, jotka on luetteloitu kappaleessa “LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON”. 
4. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa olevaan kahvaan (1) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
5. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (2). 

 

HUOMIO: Työn lopussa keräyssäiliön kansi on hyvä kääntää huoltoasentoon; tämän tarkoituksena on estää epämiellyttävien 
hajujen syntymistä. 
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PÄIVITTÄINEN HUOLTO 
SUORITA KAIKKI HUOLTOTOIMENPITEET JÄRJESTYKSESSÄ 

1. KERÄYSSÄILIÖN TYHJENNYS 
Keräyssäiliö tyhjennetään seuraavalla tavalla: 
1. Vie laite likavesien käsittelyyn tarkoitettuun paikkaan. 
2. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 
3. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa (työsuunta) olevaan kahvaan (1) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
4. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (2). 
5. Irrota keräyssäiliön tyhjennysputki kiinnikkeistä (3); se sijaitsee laitteen takaosassa. 
6. Taivuta tyhjennysputken loppupää siten, että siihen syntyy kuristuskohta, joka estää sisällön vuotamisen ulos, aseta putki poistopinnalle ja päästä 

sitten putki asteittain. 
7. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä. 

 

 

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

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

   

 

2. LIUOSSÄILIÖN TYHJENNYS 
Tyhjentääksesi liuossäiliön toimi seuraavalla tavalla: 
1. Vie laite likavesien käsittelyyn tarkoitettuun paikkaan. 
2. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 
3. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa (työsuunta) olevaan kahvaan (1) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
4. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (2). 
5. Sulje laitteen takana olevan hanan ulosvirtaus kiertämällä laitteen takaosassa oleva nuppi (3) oikeaan. 
6. Avaa laitteen takaosaan sijoitetun liuossäiliön korkki (4). 
7. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä. 

 

 

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

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

    
3. LATTIANPYYHKIMEN PUHDISTUS 

Imuyksikön puhtaus takaa paremman kuivauksen ja lattian puhtauden sekä imumoottorin pidemmän keston. Lattianpyyhin puhdistetaan seuraavalla 
tavalla: 
1. Vie laite huoltotoimenpiteille tarkoitettuun paikkaan. 
2. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 
3. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa (työsuunta) olevaan kahvaan (1) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
4. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (2). 
5. Ujuta ulos imuputki (3) lattianpyyhkimessä olevasta imuaukosta (4). 
6. Löysää lattianpyyhkimeen esiasennetut nupit (5). 
7. Ujuta lattianpyyhin pois lattianpyyhkimen kiinnittimessä olevista aukoista. 
8. Puhdista lattianpyyhkimen imutila (6) ensin hyvin vesisuihkulla ja sitten kostealla liinalla. 
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PÄIVITTÄINEN HUOLTO 
 

 

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

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

    

9. Puhdista ensin hyvin vesisuihkulla ja sitten kostealla rievulla lattianpyyhkimen etukumi (7). 
10. Tarkista lattianpyyhkimen etukumin (7) kulumisaste. Jos kumin lattiaan koskeva reuna on vaurioitunut, vaihda se kappaleessa 

“LATTIANPYYHKIMIEN KUMIOSIEN VAIHTO” annettujen ohjeiden mukaisesti. 
11. Puhdista ensin hyvin vesisuihkulla ja sitten kostealla rievulla lattianpyyhkimen takakumi (8). 
12. Tarkista lattianpyyhkimen takakumin (8) kulumisaste. Jos kumin lattiaan koskeva reuna on vaurioitunut, vaihda se kappaleessa 

“LATTIANPYYHKIMEN KUMIOSIEN VAIHTO” annettujen ohjeiden mukaisesti; kumia voidaan joka tapauksessa kiertää neljälle sivulle. 
13. Löysää nuppeja (9), jotka kiinnittävät imuaukon (4) lattianpyyhkimeen. 
14. Puhdista imuaukko (4) ensin hyvin vesisuihkulla ja sitten kostealla rievulla. Puhdista lisäksi lattianpyyhkimessä oleva nojauspinta. 
15. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä. 

    

4. HARJAN PUHDISTUS 
Harjan huolellinen puhdistus parantaa lattian puhdistuksen tulosta sekä pidentää harjan moottorin kestoa. Harja puhdistetaan seuraavalla tavalla: 
1. Vie laite huoltotoimenpiteille tarkoitettuun paikkaan. 
2. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 
3. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa (työsuunta) olevaan kahvaan (1) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
4. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (2). 
5. Paina ohjauspaneelissa olevaa harjan irrotuspainiketta (3). Heti painikkeen painamisen jälkeen työn näyttöruutuun tulee näkyviin kirjain "S". Vahvista 

painamalla uudelleen harjan irrotuspainiketta (3) (koskee ainoastaan yksiharjaisia malleja). Kaksiharjaisissa malleissa kierretään molempaa 
harjaa käsin, kunnes se irtoaa paikaltaan harjan kiinnityslevyssä. 

6. Puhdista harja vesisuihkulla ja poista harjojen harjaksissa mahdollisesti olevat epäpuhtaudet. Tarkista harjasten kuluminen ja tarvittaessa vaihda 
uudet harjat (harjasten ulkonema ei saa olla alle 10 mm). Katso harjan vaihtoa koskevat tiedot kappaleesta “HARJAN VAIHTO”. 

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

 

 

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

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

HUOMIO: Kaksiharjaisissa malleissa suosittelemme vaihtamaan oikean- ja vasemmanpuoleisen harjan paikkoja päivittäin. Jos harjat 
ovat vanhoja ja niiden harjakset epämuodostuneita, on parempi asentaa ne samaan asentoon (oikea oikealle ja vasen vasemmalle). 
Näin vältetään, että harjaksien poikkeava kallistus aiheuttaa harjojen moottorin ylikuormituksen ja liiallista tärinää. 
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PÄIVITTÄINEN HUOLTO 

    

5. KELLUKKEEN PUHDISTUS - IMUMOOTTORIN SUODATIN 
Keräyssäiliön suodattimen huolellinen puhdistus parantaa lattian puhdistuksen tulosta sekä pidentää imumoottorin kestoa. Keräyssäiliön suodatin 
puhdistetaan seuraavalla tavalla: 
1. Vie laite huoltotoimenpiteille tarkoitettuun paikkaan. 
2. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 
3. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa (työsuunta) olevaan kahvaan (1) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
4. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (2). 
5. Tartu imukuvun etuosassa olevaan kahvaan (3), kierrä imukupua, kunnes saat koukun (4) kiinnitettyä keräyssäiliön tukeen (5). 
6. Ujuta irti imusuodattimen suojus (6) kääntämällä myötäpäivään. Irrota lukitusmuhvi (7). Liu'uta imusuodatin (8) paikaltaan, puhdista suodattimen 

seinät ja pohja vesisuihkulla, poista siihen mahdollisesti tarttuneet epäpuhtaudet. 
7. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä. 

 

 

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

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

    

 
6. LIUOSSÄILIÖN SUODATTIMEN PUHDISTUS 

Liuossäiliön suodattimen huolellinen puhdistaminen pidentää laitteen vesilaitteiston piirin kestoikää ja takaa lattian paremman puhdistustuloksen. 
Liuossäiliön suodatin puhdistetaan seuraavalla tavalla: 
1. Vie laite huoltotoimenpiteille tarkoitettuun paikkaan. 
2. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 
3. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa (työsuunta) olevaan kahvaan (1) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
4. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (2). 
5. Kierrä tyhjennyskorkki (3) auki ja puhdista se vesisuihkulla; tarpeen vaatiessa irrota kaikki siinä olevat epäpuhtaudet. 
6. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä. 

 

 

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

HUOMIO: Tälle toimenpiteelle tarkoitetun paikan tulee noudattaa ympäristönsuojelusta annettuja määräyksiä. 
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VIIKOITTAINEN HUOLTO 
1. KERÄYSSÄILIÖN PUHDISTUS 

Keräyssäiliön suodattimen huolellinen puhdistus takaa laitteelle pitemmän käyttöiän. Keräyssäiliö puhdistetaan seuraavalla tavalla: 
1. Vie laite huoltotoimenpiteille tarkoitettuun paikkaan. 
2. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 
3. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa (työsuunta) olevaan kahvaan (1) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
4. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (2). 
5. Irrota laitteen takaosassa sijaitseva keräyssäiliön tyhjennysputki (3) kiinnikkeistä, avaa korkki ja aseta se maahan. 
6. Tartu imukuvun etuosassa olevaan kahvaan (4), kierrä imukupua, kunnes saat koukun (5) kiinnitettyä keräyssäiliön tukeen (6). 
7. Huuhtele sisäpuoli vesisuihkulla; tarpeen vaatiessa poista säiliön pohjaan kerääntynyt liete lastalla.  
8. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä. 

 

 

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

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

    

2. LIUOSSÄILIÖN PUHDISTUS 
Liuossäiliön huolellinen puhdistus takaa laitteelle pitemmän käyttöiän. Liuossäiliö puhdistetaan seuraavalla tavalla: 
1. Vie laite huoltotoimenpiteille tarkoitettuun paikkaan. 
2. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 
3. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa (työsuunta) olevaan kahvaan (1) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
4. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (2). 
5. Varmista, että pesuliuoksen hana on suljettu, kierrä laitteen takaosassa olevaa vipua (3) oikeaan (työsuunta). 
6. Kierrä liuossäiliön korkki (4) auki ja puhdista se vesisuihkulla; tarpeen vaatiessa irrota kaikki siinä olevat epäpuhtaudet. 
7. Irrota laitteen etuosassa oleva täyttökorkki (5) ja suodatin (6). Puhdista suodatin (6) vesisuihkulla ja poista siinä mahdollisesti olevat 

epäpuhtaudet. 
8. Puhdista liuossäiliön sisäpuoli vesisuihkulla. 
9. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä. 
 

 

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

HUOMIO: Tälle toimenpiteelle tarkoitetun paikan tulee noudattaa ympäristönsuojelusta annettuja määräyksiä. 
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VIIKOITTAINEN HUOLTO 
3. IMUPUTKEN PUHDISTUS 

Imuputken huolellinen puhdistus parantaa lattian puhdistuksen tulosta sekä pidentää imumoottorin kestoa. Imuputki puhdistetaan seuraavalla tavalla: 
1. Vie laite huoltotoimenpiteille tarkoitettuun paikkaan. 
2. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 
3. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa (työsuunta) olevaan kahvaan (1) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
4. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (2). 
5. Ota imuputki (3) pois lattianpyyhkimessä olevasta imuaukosta (4). 
6. Tartu imukuvun etuosassa olevaan kahvaan (5), kierrä kupua (6) kunnes saat koukun (7) kiinnitettyä keräyssäiliön tukeen (8). 
7. Puhdista sisäpuoli juoksevalla vedellä asettamalla putki keräyssäiliöön kiinnitettyyn imuaukon (8) osaan. 
8. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä. 

 

 

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

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

    

4. PESUAINEKANISTERIN PUHDISTUS (vain järjestelmälle, jossa on FSS) 
Pesuainekanisterin huolellinen puhdistus parantaa lattian puhdistuksen tulosta sekä pidentää vesilaitteiston piirin kestoa. Pesuainekanisteri 
puhdistetaan seuraavalla tavalla: 
1. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 
2. Irrota pesuainekanisterista (2) korkki (1). 
3. Ota pesuainekanisteri (2) liuossäiliössä olevasta lokerosta. 
4. Puhdista kanisterin sisäpuoli vesisuihkulla. 
5. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä. 

 

 

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

HUOMIO: Älä laske pesuainetta viemäriin vaan noudata luonnon suojelun osalta noudatettavia määräyksiä. 

HUOMIO: Kanisterin (2) korkin (1) kiristämisen aikana kiinnitä huomiota siihen, että pesuaineen noutoletkun suodatin (3) on oikealla 
paikallaan kanisterin pohjalla. 
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YLIMÄÄRÄINEN HUOLTO 
1. LATTIANPYYHKIMEN KUMIOSIEN VAIHTO 

Lattianpyyhkimen kumiosien hyvä kunto takaa lattialle kunnollisen puhdistuksen ja kuivauksen, sekä pidentää imumoottorin kestoikää. 
Lattianpyyhkimen kumiosien vaihto suoritetaan seuraavalla tavalla: 
1. Vie laite huoltotoimenpiteille tarkoitettuun paikkaan. 
2. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 
3. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa (työsuunta) olevaan kahvaan (1) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
4. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (2). 
5. Ujuta ulos imuputki (3) lattianpyyhkimessä olevasta imuaukosta (4). 
6. Kierrä lattianpyyhkimen esiasennetut nupit (5) auki kokonaan. 
7. Ujuta ulos lattianpyyhin lattianpyyhkimen kiinnittimessä olevista urista. 

 

 

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

    

Puhdistaaksesi lattianpyyhkimen etukumin toimi seuraavalla tavalla: 
1. Käännä siipimutterit (6) vaakatasoon. 
2. Irrota etummaiset kuminpuristimien terät (7). 
3. Irrota kumi (8) ja vaihda sen tilalle uusi. 
4. Asentaaksesi kumin takaisin toimi käänteisessä järjestyksessä. 

 

   

Vaihtaaksesi lattianpyyhkimen takakumin toimi seuraavalla tavalla: 
1. Käännä siipimutterit (9) vaakatasoon. 
2. Irrota takaosan kuminpainikelevyt (10). 
3. Irrota kumi (11) ja vaihda sen tilalle uusi tai kierrä se toisin päin. 
4. Asentaaksesi kumin takaisin toimi käänteisessä järjestyksessä. 
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YLIMÄÄRÄINEN HUOLTO 
2. LATTIANPYYHKIMEN SÄÄTÖ 

Lattianpyyhkimen kumiosien ja lattian välisen korkeuden huolellinen säätö takaa lattialle kunnollisen puhdistuksen ja kuivauksen, sekä pidentää 
imumoottorin kestoikää. Lattianpyyhkimen kumiosien säätö suoritetaan seuraavalla tavalla: 
1. Vie laite huoltotoimenpiteille tarkoitettuun paikkaan. 
2. Vie yleiskatkaisin asentoon “I”, käännä avainta (1) neljänneskierros oikeaan. 
3. Laske alustan runkoa laitteen takaosaan sijoitetusta polkimesta (2). 
4. Laske lattianpyyhin laitteen takaosaan sijoitetusta vivusta (3). 
5. Säädä pesuaineliuoksen virtaus (lue kappaleet “PESUAINEEN SÄÄTÖ (vain järjestelmälle, jossa ei ole FSS:ää)” tai “PESUAINEEN SÄÄTÖ (vain 

järjestelmälle, jossa on FSS)”) 
6. Kun ohjauskahvan alapuolelle sijoitettuja läsnäolovipuja (4) painetaan, laite aloittaa toimintansa. 

   

 

Jos on tarpeen lisätä kumin kallistusta, keskiosasta voidaan kiristää ruuvia (5); kallistusta vähennetään kiertämällä ruuvia (5) päinvastaiseen suuntaan. 
Käynnin aikana on takakumin työskenneltävä hieman taaksepäin taipuneena tasaisesti ja koko pituudeltaan; taivutuksen on oltava noin 30°- 45° 
suhteessa lattiaan. Jotta näin kävisi, on lattianpyyhintä säädettävä korkeussuunnassa. Tämä tehdään kiertämällä nuppia (6) (kuvassa on esitetty 
ainoastaan oikeanpuoleinen nuppi) vastapäivään, jos lattianpyyhintä halutaan nostaa, tai myötäpäivään, jos sitä halutaan laskea. 

 

 

HUOMIO: Oikean- ja vasemmanpuoleisia pikkupyöriä on säädettävä tasaisesti, jotta lattianpyyhin toimisi lattian suuntaisesti. 

  

  

3. HARJAN VAIHTO 
Harjan kunnollinen ehjyys parantaa lattian puhdistuksen tulosta sekä pidentää harjan moottorin kestoa. Harja vaihdetaan seuraavalla tavalla: 
1. Vie laite huoltotoimenpiteille tarkoitettuun paikkaan. 
2. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 
3. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa (työsuunta) olevaan kahvaan (1) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
4. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (2). 
5. Paina ohjauspaneelissa olevaa harjan irrotuspainiketta (3). Heti painikkeen painamisen jälkeen työn näyttöruutuun tulee näkyviin kirjain "S". Vahvista 

painamalla uudelleen harjan irrotuspainiketta (3) (koskee ainoastaan yksiharjaisia malleja). Kaksiharjaisissa malleissa kierretään molempaa 
harjaa manuaalisesti, kunnes se irtoaa paikaltaan harjan kiinnityslevyssä. 

6. Vaihda vanhan harjan tilalle uusi (lue kappale “HARJAN ASENTAMINEN (vain yksiharjaisille malleille)” tai “HARJAN ASENTAMINEN (vain 
kaksiharjaisille malleille)”). 

 

 

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien vakavien onnettomuuksien estämiseksi. 
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YLIMÄÄRÄINEN HUOLTO 
4. ALUSTAN ROISKELÄPPIEN VAIHTO 

Alustan roiskeläpän kunnollinen ehjyys parantaa lattian puhdistuksen tulosta sekä pidentää harjan moottorin kestoa. Alustan roiskeläppä vaihdetaan 
seuraavien ohjeiden mukaisesti: 
1. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 

2. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa olevaan kahvaan (1) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
3. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (2). 
4. Laske alustan runkoa alustan ohjauspolkimesta (3) siten, että runko tulee harjojen päälle. 
5. Irrota jousen koukku (4) alustan oikealla puolella olevasta kiinnitysruuvista (työsuunta) . 
6. Irrota roiskeläpän kumin kiinnityslista (5). 
7. Vaihda vanhan roiskeläpän tilalle uusi (lue kappale “ALUSTAN ROISKELÄPPIEN ASENNUS”). 
 

 

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

    

 

   

5. ANNOSTELULAITTEISTON PESU (ainoastaan järjestelmälle, jossa on FSS) 
Jos laitetta ei käytetä pitempään aikaan (yli 48 tuntiin) suosittelemme pesemään annostelujärjestelmän toimien seuraavalla tavalla: 
1. Vie laite huoltotoimenpiteille tarkoitettuun paikkaan. 
2. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON"). 
3. Irrota pesuainekanisterista (2) korkki (1). 
4. Ota pesuainekanisteri (2) liuossäiliössä olevasta lokerosta. 
5. Poista mahdolliset pesuainejäämät. Puhdista kanisterin sisäpuoli vesisuihkulla. Täytä kanisteri puhtaalla vedellä. 
6. Sulje korkki (1) kunnolla, jotta nestettä ei pääsisi valumaan ulos työn aikana; huolehdi siitä, että pesuaineen noutoletkun suodatin (3) on oikealla 

paikallaan kanisterin pohjalla. 
7. Aseta kanisteri (2) takaisin sille tarkoitettuun lokeroon liuossäiliössä. 

 

 

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

HUOMIO: Älä laske pesuainetta viemäriin vaan noudata luonnon suojelun osalta noudatettavia määräyksiä. 

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien vakavien onnettomuuksien estämiseksi. 
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YLIMÄÄRÄINEN HUOLTO 
8. Kytke akkuliitin (4) päälaitteiston liittimeen (5). 
9. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa olevaan kahvaan (6) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
10. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (7). 
11. Varmista, että liuossäiliö on täynnä; mikäli näin ei ole, huolehdi sen täyttämisestä (lue kappale “VEDEN TÄYTTÄMINEN LIUOSSÄILIÖÖN”). 

Tarkasta tilanne laitteen takana vasemmalla olevasta tasoputkesta (8). 
12. Tarkista, että vesihana on täysin auki; kierrä nuppi (9) vasempaan. 
13. Varmista, että pesuaineliuoksen hana (sijaitsee alustan rungossa) on asennossa, jossa annostelujärjestelmä on päällä; vivun (10) on oltava 

pystysuorassa asennossa. 
14. Vie yleiskatkaisin asentoon “I”, käännä avainta (11) neljänneskierros oikeaan. 
15. Kun ohjausnäytölle tulee työtä tarkoittava näyttöruutu, kierrä veden virtauksen säätönuppia (12) oikealle siten, että se tulee virtauksen 

maksimiasentoon. 
16. Kierrä pesuainevirtauksen säätönuppia (13) vasempaan siten, että se tulee virtauksen maksimiasentoon. 
17. Laske alustan runkoa laitteen takaosaan sijoitetusta polkimesta (14). 
18. Laske lattianpyyhin laitteen takaosaan sijoitetusta vivusta (15). 
19. Paina ohjauskahvan alapuolelle sijoitettuja läsnäolovipuja (16), jotka ottavat laitteen ja annostelujärjestelmän toiminnan käyttöön. 
20. Odota jonkin aikaa pitämällä läsnäolovipuja painettuina (yleensä 40 – 60 sekuntia), jotta annostelujärjestelmä kytkeytyisi päälle. 
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TOIMINNAN OHJAUS 
1. KUN OHJAUSNÄYTÖLLE TULEE HÄLYTYSVIESTI 
Jos laitteen käynnistyksen tai käytön aikana ohjausnäytölle tulee esiin jokin hälytysviesti, pysäytä laite välittömästi ja ota yhteyttä erikoistuneen 
huoltokeskuksen teknikkoon. 

2. LAITE EI KÄYNNISTY 
1. Tarkasta, että laitteen yleiskatkaisin on asennossa "I"; jos näin ei ole, käännä avainta (1) neljäsosa kierrosta oikealle. 
2. Tarkasta, että käynnistyshetkellä ohjausnäytölle ei tule hälytysviestiä; lue kappale “KUN OHJAUSNÄYTÖLLE TULEE HÄLYTYSVIESTI”. 
3. Tarkasta, että akkujen liitin (2) on kytketty päälaitteiston liittimeen (3); mikäli näin ei ole, suorita kytkentä. 
4. Tarkasta akkujen lataustaso; tarkasta ohjausnäytöllä näkyvä symboli. Siinä tapauksessa, että akkujen lataustaso on kriittinen, suorita kokonainen 

latausjakso (lue kappale “AKKULATURIN LIITÄNTÄ (ainoastaan jos järjestelmässä ei ole akkulaturia)” tai “AKKULATURIN LIITÄNTÄ (ainoastaan 
jos järjestelmässä on akkulaturi)”). 

 

HUOMIO: Jos nämä toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä erikoistuneen huoltokeskuksen teknikkoon. 

 

   

 

3. AKUT EIVÄT OLE LATAUTUNEET ASIANMUKAISESTI 
1. Tarkasta, että akkujen liitin (1) on kytketty päälaitteiston liittimeen (2); mikäli näin ei ole, suorita kytkentä. 
2. Varmista, että käytetty akkulaturi soveltuu laitteessa oleviin akkuihin ja että sen asetukset on tehty asianmukaisesti käytettyjen akkujen 

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

 

HUOMIO: Jos nämä toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä erikoistuneen huoltokeskuksen teknikkoon. 

 

 

   

4. LAITTEEN ITSENÄINEN TOIMINTA-AIKA TYÖN AIKANA ON ERITTÄIN ALHAINEN 
1. Varmista, että liuossäiliössä on vettä; säiliössä olevaa määrää on mahdollista tarkkailla tasoputken (1) avulla. Tämä sijaitsee laitteen takaosassa 

vasemmalla. 
2. Tarkasta akkujen lataustaso; tarkasta ohjausnäytöllä näkyvä symboli. Siinä tapauksessa, että akkujen lataustaso on kriittinen, suorita kokonainen 

latausjakso (lue kappale “AKKULATURIN LIITÄNTÄ (ainoastaan jos järjestelmässä ei ole akkulaturia)” tai “AKKULATURIN LIITÄNTÄ (ainoastaan 
jos järjestelmässä on akkulaturi)”). 
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TOIMINNAN OHJAUS 
5. LAITE EI LIIKU 
1. Tarkasta, että laite käynnistyy oikein; lue kappale “LAITE EI KÄYNNISTY”. 
2. Tarkasta, että läsnäolokatkaisimet ovat päällä; paina ohjauskahvan alapuolelle sijoitettuja läsnäolovipuja (1). 
3. Varmista vetomalleissa, että etenemisnopeuden säätönuppi (2) ei ole minimiasennossa; jos näin on, lue kappale “ETENEMINEN 

TYÖNOPEUDELLA (vain BT-järjestelmille)”. 

  

  

6. HARJOIHIN EI TULE RIITTÄVÄSTI VETTÄ 
1. Varmista, että liuossäiliössä on vettä; säiliössä olevaa määrää on mahdollista tarkkailla tasoputken (1) avulla. Tämä sijaitsee laitteen takaosassa 

vasemmalla. 
2. Tarkasta, että pesuaineliuoksen hana on auki; varmista, että laitteen takaosassa oleva vipu (2) on kierretty täysin kohti laitteen vasenta sivua 

(työsuunta) . 
3. Varmista, että pesuaineliuoksen hana (sijaitsee alustan rungossa) on asennossa, jossa annostelujärjestelmä on päällä; vivun (3) on oltava täysin 

ylöspäin osoittavassa asennossa. 
4. FSS-malleissa on tarkastettava, että vesilaitteiston vedenvirtaus ei ole nollassa; laitteen ollessa käynnissä kierrä nuppia oikeaan (työsuunta) . 
5. FSS-malleissa on tarkastettava, että pesuaineen virtaus vesilaitteistossa ei ole nollassa; laitteen ollessa käynnissä kierrä nuppia oikeaan 

(työsuunta) . 
6. Puhdista laitteen takaosassa sijaitseva liuossäiliön suodatin (6) (lue kappale “LIUOSSÄILIÖN SUODATTIMEN PUHDISTUS”). 

    
7. LAITE EI PUHDISTA OIKEIN 

1. Tarkasta, että laite käynnistyy oikein; lue kappale “LAITE EI KÄYNNISTY”. 
2. Tarkasta, että pesuaineliuosta tulee harjoille oikein; lue kappale “HARJOIHIN EI TULE RIITTÄVÄSTI VETTÄ”. 
3. Tarkasta, että pesuaineliuoksen määrä (mallit ilman FSS:ää) tai laitteen vesilaitteistossa olevan veden ja pesuaineen määrä (mallit, joissa on FSS) 

soveltuu suoritettavaan työtehtävään. Lue kappale “PESUAINEEN SÄÄTÖ (vain järjestelmälle, jossa ei ole FSS:ää)” tai “PESUAINEEN SÄÄTÖ (vain 
järjestelmälle, jossa on FSS)”. 

4. Tarkasta, että laitteeseen asennetut harjat soveltuvat suoritettavaan työtehtävään; lue kappale “HARJOJEN VALINTA JA KÄYTTÖ”. 
5. Tarkista harjojen kulumisaste ja vaihda tarvittaessa. Harjat tulee vaihtaa, kun harjakset ovat noin 15 mm mittaiset. Katso niiden vaihtamisesta kertova 

kappale “HARJAN VAIHTO”. Kuluneiden harjojen kanssa työskentely saattaa vaurioittaa lattiaa. 

 

HUOMIO: Jos nämä toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä erikoistuneen huoltokeskuksen teknikkoon. 

 

8. LATTIAN PYYHIN EI KUIVAA KUNNOLLA 
1. Tarkasta, että lattianpyyhin on puhdas (lue kappale “LATTIANPYYHKIMEN PUHDISTUS”). 
2. Tarkasta lattianpyyhkimen säädöt (lue kappale “LATTIANPYYHKIMEN SÄÄTÖ”). 
3. Puhdista koko imuyksikkö (lue kappaleet “LATTIANPYYHKIMEN PUHDISTUS”, “IMUPUTKEN PUHDISTUS”, “KELLUKKEEN PUHDISTUS - 

IMUMOOTTORIN SUODATIN”). 
4. Vaihda kumiosat, jos ne ovat kuluneet (lue kappale “LATTIANPYYHKIMEN KUMIOSIEN VAIHTO”). 
5. Tarkista, että keräyssäiliön tyhjennysputken korkki on suljettu asianmukaisella tavalla. 
6. Tarkasta, että imukansi on asetettu oikein paikalleen. 

 

HUOMIO: Jos nämä toimenpiteet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä erikoistuneen huoltokeskuksen teknikkoon. 
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TOIMINNAN OHJAUS 
9. LIIALLINEN VAAHDON MUODOSTUS (KERÄYSSÄILIÖ) 
Tarkista, että on käytetty hidastetulla vaahdon muodostuksella toimivaa puhdistusainetta. Lisää mahdollisesti minimimäärä vaahdon estoainetta 
keräyssäiliöön. Ota huomioon, että vaahtoa muodostuu enemmän lattian ollessa vain vähän likainen ja tässä tapauksessa suosittelemme 
laimentamaan lisää pesuaineliuosta. 
10. IMULAITE EI TOIMI 
1. Tarkista onko keräyssäiliö täynnä ja tyhjennä tarvittaessa. 
2. Tarkasta, että keräyssäiliöön sijoitettu kelluke toimii oikein (lue kappale “KERÄYSSÄILIÖN PUHDISTUS” ja “KELLUKKEEN PUHDISTUS - 

IMUMOOTTORIN SUODATIN”). 
11. VESILAITTEISTON SYÖTTÖPUMPUN OHITTAMINEN (ainoastaan FSS-malleille) 

Automaattinen veden/pesuaineen annostelujärjestelmä on suunniteltu tukevuuden ja luotettavuuden suhteen erittäin tarkkoja kriteerejä noudattaen; 
mikäli siitä huolimatta syöttöpumppu ei kuitenkaan toimi, laite pystyy toimimaan myös kyseisen järjestelmän ollessa poissa käytöstä. Syöttöpumpun 
ohittaminen suoritetaan seuraavalla tavalla: 
1. Vie laite sen huoltotoimenpiteille tarkoitettuun paikkaan. 
2. Suorita laitteen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale “LAITTEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON”). 

3. Tartu keräyssäiliön vasemmassa sivussa olevaan kahvaan (1) ja kierrä keräyssäiliötä kunnes se tulee työasentoon. 
4. Kiinnitä keräyssäiliö paikalleen saranalla (2). 
5. Suorita syöttöpumpun ohittaminen kiertämällä hanan vivusta (3). 

 

 

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

   

 

HUOMIO: Asettamalla hanan vivun tällä lailla, annostelujärjestelmä FSS on pois 
päältä ja pesuaineliuosta tulee jatkuvana virtana harjoille. Vie vesilaitteiston 
vedenvirtaus nollaan; kierrä tähän tarkoitettua nuppia (1) oikeaan (työsuunta) . 
Vie pesuaineen virtaus vesilaitteistoon nollaan; kierrä tähän tarkoitettua nuppia 
oikeaan (työsuunta). 
 

 

HUOMIO: On suositeltavaa lukea kappale “PESUAINEEN 
SÄÄTÖ (vain järjestelmälle, jossa ei ole FSS:ää)”. 

   

HUOMIO: Asettamalla hanan vivun tällä lailla, pesuainetta ei tule harjoille. Vie 
veden virtaus vesilaitteistoon nollaan; kierrä tähän tarkoitettua nuppia oikeaan 
(työsuunta). Vie pesuaineen virtaus vesilaitteistoon nollaan; kierrä tähän 
tarkoitettua nuppia oikeaan (työsuunta). 
 

   
HUOMIO: Kun hanan vipu on asetettu näin, DS-annostelujärjestelmä on päällä. 
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HÄVITTÄMINEN 
 

Suorita koneen hävittäminen koneen käyttömaassa noudatettavien jätteiden hävittämistä koskevien 
määräysten mukaisesti. 
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HARJOJEN VALINTA JA KÄYTTÖ 

 

POLYPROPEENIHARJA (PPL) 
Käytetään kaikentyyppisille lattioille, kestää hyvin kulutusta ja lämmintä vettä (ei yli 50-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 50 asteista). Nailon on hygroskooppinen kuitu ja siksi 
työskenneltäessä märällä pinnalla nailon vähitellen menettää ominaisuutensa. 

 

HANKAAVA HARJA 
Tämän harjan harjakset kuormitetaan erittäin aggressiivisilla hankaavilla aineilla. Käytetään erittäin likaisten lattioiden puhdistukseen. Lattian pinnan 
vahingoittumisen estämiseksi, suosittelemme käyttämään mahdollisimman vähäistä painetta. 

 

TERÄSHARJA 
Harjakset on valmistettu teräslangasta. Tätä käytetään hankauksen kestävien, epätasaisten ja sellaisten lattiapintojen, joissa laattojen välit isot, 
puhdistamiseen kalkista.  

HARJASTEN PAKSUUS 
Paksummat harjakset ovat jäykemmät ja siksi niitä käytetään sileihin lattioihin tai lattioihin, joissa laattojen välit ovat pienet. 
Epätasaisille lattioille tai joissa on kohoumia tai syvät laattojen välit, suosittelemme käyttämään pehmeämpiä harjaksia, jotka menevät helposti syvemmälle. 
Muistutamme, että kun harjakset ovat kuluneet ja siksi liian lyhyet, ne muuttuvat jäykiksi eivätkä enää puhdista syvältä, koska kuten tapahtuu liian isoille 
harjaksille, myös kuluneet pyrkivät hypähtelemään. 

 

VETOLAITTEEN KIEKKO 
Vetolaitteen kiekkoa suositellaan kiiltävien pintojen puhdistukseen.  
On olemassa kahdenlaisia vetokiekkoja: 
1. Perinteinen vetokiekko on varustettu sarjalla ankkurikärkiä, jotka pitävät kiinni ja vetävät hankaavaa kiekkoa työskentelyn aikana. 
2. Tyyppiä CENTER LOCK oleva vetokiekko on ankkurikärkien lisäksi varustettu muovisella keskuslukitusjärjestelmällä, joka mahdollistaa hankaavan 

kiekon keskityksen ja takaa sen pysymisen kiinni. Tämän tyyppinen vetolaite sopii erityisesti useammilla harjoilla varustettuihin laitteisiin, joissa 
hankaavien kiekkojen keskitys on hankalaa. 

 

HARJOJEN VALINTATAULUKKO 
 

Lait
e  

Harjojenlkm
 

Koodi Harjastyypp
i 

 
Harja

s 

 
Harja

t 

Huomautukset 

MMx 
43 

1 

41430
9 

PPL 0.3 

420 

Harjan väri sininen 

41431
0 

PPL 0.6 Harjan väri valkoinen 

41431
1 

PPL 0.9 Harjan väri musta 

41431
2 

HANKAAVA 1  

40550
7 

- - 420 Vetokiekko, jossa varusteena center lock 

MMx 
50 

1 

40465
4 

PPL 0.3 

508 

Harjan väri sininen 

40563
1 

PPL 0.6 Harjan väri valkoinen 

40465
3 

PPL 0.9 Harjan väri musta 

40563 
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EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSET 
 

Alla mainittu valmistava yritys: 
 

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

37059 Santa Maria di Zevio (VR) 
 

vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että tuotteet: 

 

LATTIOIDEN MÄRKÄLAKAISUKONEET mallia MMx43 B – MMx50 B – MMx52 B 

 
ovat yhdenmukaiset seuraavien direktiivien kanssa: 
 

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

 
Lisäksi ne ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia: 
 

 EN 60335-1:2012/A11:2014 
 EN 60335-2-72:2012  
 EN 12100:2010  
 EN 61000-6-2:2005/AC:2005  
 EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012  
 EN 62233:2008/AC:2008 

 
Teknisen eritelmän kokoamiseen valtuutettu henkilö: 
 
Sig. Giancarlo Ruffo 
Via Invalidi del Lavoro n.1 
37050 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY 
 
Santa Maria di Zevio, 18/09/2019 
 
 
 
 
 
 
 

                  FIMAP S.p.A. 
Laillinen edustaja 

Giancarlo Ruffo 
 

FIMAP spa 
Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 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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EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSET 
 

Alla mainittu valmistava yritys: 
 

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

37050 Santa Maria di Zevio (VR) 
 

vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että tuotteet 

 

LATTIOIDEN MÄRKÄLAKAISUKONEET mallia MMx43 B CB – MMx50 B CB – MMx52 B CB 

 
ovat yhdenmukaiset seuraavien direktiivien kanssa: 
 

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

 
Lisäksi yhdenmukaiset seuraavien säädösten kanssa: 
 

 EN 60335-1:2012/A11:2014 
 EN 60335-2-72:2012  
 EN 12100:2010  
 EN 60335-2-29:2004/A2:2010  
 EN 61000-6-2:2005/AC:2005  
 EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012  
 EN 61000-3-2:2014  
 EN 61000-3-3:2013  
 EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011  
 EN 55014-2:2015  
 EN 62233:2008/AC:2008 

 
Teknisen eritelmän kokoamiseen valtuutettu henkilö: 
 
Sig. Giancarlo Ruffo 
Via Invalidi del Lavoro n.1 
37050 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY 
 
Santa Maria di Zevio, 18/09/2019 
 
 
 
 
 
 

                  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 

 



 
 

 

 
  



 
 

 

 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

www.fimap.com 


