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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 
Tulipalon vaara: älä tule lähelle liekkien kanssa 
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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. 
 

Tunnuslaatta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esipuhe 

 

MY 16 on lattioiden märkälakaisukone, joka lieriömäisen harjan 
mekaanista ja vesi-puhdistusaineseoksen kemikaalista 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. 

 

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. Laite sopii käytettäväksi ainoastaan suljetuissa tai katetuissa 
tiloissa. 
 
Laitetta ei tule käyttää sateessa tai vesisuihkussa. ON KIELLETTYÄ 
käyttää laitetta vaarallisten pölyjen tai syttyvien nesteiden keräämiseen 
tiloissa, joissa on olemassa räjähdysvaara. Laite ei sovi henkilöiden tai 
esineiden kuljettamiseen. 
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TEKNINEN KUVAUS YKS. My16 B 

Tulopuolen nimellisteho [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9] kW 0,61 

Työskentelyalueen leveys mm 410 

Taaimmaisen lattian pyyhkimen leveys mm 442 

Työskentelykapasiteetti m2/h 1520 

Harjat (halkaisija tai pituus)  mm 356 

Harjojen kierrosnopeus kierr./min. 140 

Harjaan kohdistuva voima N 181 

Harjojen moottori V - W 12 - 360 

Etenemistavat  puoli-aut. 

Maksimikallistus  2% 

Imun moottori V - W 12 - 250 

Maksimi alipaine [IEC 62885-9; IEC 60312-1] kPa 6,62 

Liuossäiliö l 19 

Keräyssäiliö l 15 

Laitteen mitat (Pituus/ Korkeus/ Syvyys) mm 700x945x470 

Akkutilan mitat (Pituus/ Korkeus/ Syvyys) mm 275x245x175 

Suositeltu akku (12 AGM 62) V - AhC5 12 - 62 

Suositeltu akun paino kg 24 

Tyhjän laitteen paino kg 41 

Koneen kuljetuspaino kg 65 

Käyttövalmiin koneen paino (GVW) kg 84 

Äänenpainetaso kuljettajan paikalla [ISO 11201] (LpA) dB 64,7 

Epävarmuus KpA dB 1,4 

Tärinä kädessä-käsivarressa [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9; ISO 5349-1] m/s2 1,8 

Epävarmuus  3,5% 
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LAITTEESSA KÄYTETYT MERKIT 
  

 

Hanan merkki 
Käytetään osoittamaan sähköohjatun venttiilin kytkintä 

  

 

Harjan merkki 
Käytetään osoittamaan harjojen moottorin kytkintä 

  

 

Imumoottorin merkki 
Käytetään osoittamaan imumoottorin kytkintä 

  

 

Akkujen merkki 

  

 

Akkujen lataustason osoitin 
 

  

 

Osoittaa pesuaineliuoksen maksimilämpötilaa 
Sijaitsee liuossäiliön täyttöaukon lähellä 

  

 

Osoittaa käsien murskautumisvaaraa 

  

 

Osoittaa suurinta ylitettävää kallistusta 

  

 

Huomio Korkeajännitevaara 110-220 Volt 
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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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LAITTEEN VALMISTELU 
  

1. PAKKAUKSESSA OLEVAN LAITTEEN LIIKUTTELU 

Laite on erityisessä pakkauksessa. 
Jokainen kuormalava koostuu kahdesta vierekkäin olevasta laitteesta. 
Pakkauksia ei saa laittaa päällekkäin. 
Kokonaismassa on 72 kg 
Pakkauksen mitat: 

A :    102,5 mm 
B :    85,5 mm 
C :    55 mm 

 

A

C B

 

  

2. LAITTEEN POISTAMINEN PAKKAUKSESTA 

1. Avaa pakkaus osoitetusta sivusta 
2. Laite on kiinnitetty hihnoilla, irrota ne 
3. Ota laite ulos pakkauksesta 
4. Käyttämällä kaltevaa tasoa laske laite kuljetusalustalta, työntämällä sitä taaksepäin 
5. Säilytä taso mahdollista myöhempää kuljetustarvetta varten 
 

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

 
 

 
  

3. KONEEN KULJETUS 

1. Laitteen kuljettamiseksi turvallisella tavalla suosittelemme käyttämään laitteen tukena astinlautaa, 
kiinnittämällä pyörien lukituskiilat. 
2. Laske lattianpyyhin vivun avulla 
3. Laske alusta vivun avulla niin, että harja nojaa maahan 
4. Pysäytä laite laittamalla pysäytyskiilat pyörien eteen 
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LAITTEEN VALMISTELU 
  

4. AKKUTYYPPI 

Virran antamiseksi laitteeseen käytetään: 

Jokaisen akun maksimimitat voivat olla: 

 leveys 168mm 

 pituus 259mm 

 korkeus 207mm 

MUITA AKKUJA EI OLE MAHDOLLISTA KÄYTTÄÄ. 
Käytettävien akkujen tulee olla lohkoakkuja, joiden jännite on 12V 60Amp/h AGM tai geeli Ah 

 

  

5. AKUN HUOLTO JA HÄVITYS 

Noudata akkujen valmistajan antamia huoltoa ja latausta koskevia ohjeita. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä akkulaturin valintaan, jos sitä ei toimiteta laitteen mukana, koska 
akkulaturityyppi riippuu akkutyypistä ja akun kapasiteetista. 

Kun akun lataus on loppu, on tehtävään koulutetun henkilökunnan huolehdittava sen irrottamisesta, 
nostamalla sen kahvoista sopiville nostolaitteilla akkutilasta. KÄYTETYT AKUT ON TOIMITETTAVA 
VALTUUTETULLE TAHOLLE, KOSKA NE OVAT ONGELMAJÄTETTÄ. 

 
  

6. AKKUJEN LAITTAMINEN PAIKOILLEEN/KYTKEMINEN 

Laite toimitetaan sisäänrakennetulla akkulaturilla ja hermeettisellä geeliakulla. Jos käytetään muita kuin 
laitteen mukana tulleita akkuja, käytä ainoastaan akkuja tyyppiä 12V 60Amp/h AGM tai geeliakkua ja 
toimi seuraavalla tavalla.: 
1. Akku asetetaan sitä varten olevaan säiliön alapuolella sijaitsevaan tilaan. 
2. Asettaa akku sitä varten olevaan tilaan käyttämällä tarkoitusta varten olevaa kädensijaa  
3. Kytkeä mukana toimitettavat kaapelin liittimet seuraavalla tavalla: 

 Punainen liitin akun positiiviseen (+) napaan 
 Musta liitin akun negatiiviseen (-) napaan 

4. Akku on kiinnitettävä tarkoitusta varten olevalla turvahihnalla. 
5. Varmista, että akku on oikein laitettu ja ettei se tule ulos tilasta. 

 

 

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään ainoastaan hermeettisiä akkuja, 
akkuhappojen vuodon välttämiseksi! 
HUOMIO: Suosittelemme, että FIMAP korjauskeskuksen kouluttama 
henkilökunta suorittaa sähkökytkennän 

 

 

  
 

 

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

 

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

7. LIITTIMEN KYTKENTÄ 

Kytke akkujen liitin laitteen liittimeen, joka sijaitsee akkutilan yläpuolella. 
 

 

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

 

 

  

8. AKUN LATAUS (SISÄÄNRAKENNETUN AKKULATURIN AVULLA) 

Lataa akut ennen laitteen käyttöä. 
 
Jos akku pitää vaihtaa varmista, että käytettävä akku sopii asennettuun akkulaturiin (käytä ainoastaan 
akkuja12V 65A/h AGM tai geeli). 
 
Akkujen lataamiseksi toimi seuraavalla tavalla: 
1. Tarkista, että keräys- ja liuossäiliö ovat tyhjiä 
2. Vie laite paikkaan, joka sopii sen säilyttämiseen 
 

 

HUOMIO: Pysäköi laite suljettuun paikkaan tasaiselle pinnalle. Laitteen 
lähettyvillä ei saa olla esineitä, jotka voivat vaurioitua joutuessaan kosketuksiin 
laitteen kanssa eivätkä ne saa myöskään vaurioittaa laitetta 

 

 

  

3. Poista laitteen takana sijaitsevan akkulaturin liittimen pistorasian suojakorkki (1) 
4. Laita akkulaturin kaapelin pistoke (toimitetaan laitteen mukana) juuri vapautettuun pistorasiaan 
5. Laita akkulaturin kaapeli verkkopistorasiaan 
6. Noudata mukana tulevassa ohjekirjasessa annettuja ohjeita akkulaturin oikeasta käytöstä 
 

 

HUOMIO: Jos yksi kolmesta ledistä vilkkuu, katso lisätietoja laitteen mukana 
toimitettavasta akkulaturin ohjekirjasta 

 

 

  

  

1 
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LAITTEEN VALMISTELU 
  

 

 

HUOMIO: Laite on varustettu automaattijärjestelmällä, joka katkaisee 
sähkölaitteiston virran kun akkuja ladataan 
HUOMIO: 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. 
HUOMIO: Akkujen päivittäistä latausta varten on noudatettava tarkasti 
valmistajan tai jälleenmyyjän antamia neuvoja. Kaikki asennus- ja 
huoltotoimenpiteet saa suorittaa ainoastaan koulutettu henkilökunta. 

 

HUOMIO: Kaasujen sisäänhengitysvaara ja myrkyllisten nesteiden vuotovaara. 

 

HUOMIO: Tulipalon vaara: älä mene avotulen lähelle. 

 

 

  

9. AKUN LATAUS (ILMAN SISÄÄNRAKENNETTUA AKKULATURIA) 

Lataa akut ennen laitteen käyttöä. 
 
Jos akku pitää vaihtaa varmista, että käytettävä akku sopii asennettuun akkulaturiin (käytä ainoastaan 
akkuja12V 65A/h AGM tai geeli). 
 
Akkujen lataamiseksi toimi seuraavalla tavalla: 
1. Tarkista, että keräys- ja liuossäiliö ovat tyhjiä 
2. Vie laite paikkaan, joka sopii sen säilyttämiseen 
 

 

HUOMIO: Pysäköi laite suljettuun paikkaan tasaiselle pinnalle. Laitteen 
lähettyvillä ei saa olla esineitä, jotka voivat vaurioitua joutuessaan kosketuksiin 
laitteen kanssa eivätkä ne saa myöskään vaurioittaa laitetta 

 

 

  

7. Irrota laitteen liitin (1) akkujen liittimestä (2) 
8. Kytke akkulaturin liitin akkujen liittimeen (2). 
9. Odota, että akkulaturin vihreä led syttyy. 
10. Irrota akkulaturin liitin akkujen liittimestä (2). 
11. Kytke laitteen liitin (1) akkujen liittimeen (2). 
 

 

HUOMIO: Suosittelemme lukemaan huolellisesti käytettävän akkulaturin 
käyttö- ja huolto-ohjeet ennen latauksen suorittamista. 

 
 

 

  

  

1 2 
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LAITTEEN VALMISTELU 
  

10. AKKUJEN OSOITIN 

Akkujen merkinantolaite on digitaalinen, jossa on 4 kiinteää asentoa ja yksi vilkkuva. Näytöllä näkyvät 
numerot osoittavat lataustasoa suunnilleen. 
4 = maksimilataustaso, 3 = 3/4 lataustaso, 2 = 2/4 lataustaso, 1 = 1/4 lataustaso, 0 = akut tyhjiä 
(vilkkuva) 

 

HUOMIO: Muutaman sekunnin kuluttua vilkkuvan “0” ilmestymisen jälkeen, 
harjojen moottori sammuu automaattisesti. Residuaalilatauksella on kuitenkin 
mahdollista saattaa kuivaus loppuun ennen latauksen aloittamista 

 

  
11. KOJETAULUN OSAT 

Kojetaulun osat ovat seuraavat: 
1. Yleiskatkaisin (1) 
2. Imukytkin (2) 
3. Sähköohjatun venttiilin katkaisin (3) 
4. Akun tason digitaalinen ilmaisin (4) 

 

 
  

12. TAKAOSAT 

Laitteen takaosan osat ovat seuraavat: 
1. Lattianpyyhkimen nostovipu 
2. Keräyssäiliön tyhjennysputki 

 
  

3. Alustan nostopoljin 

 

  
13. SIVU- JA ETUOSAT 

Laitteen sivussa olevat osat ovat seuraavat: 
1. Alustan irrotusvipu 

 

 

3 
4 

1 

2 

1 

2 

3 

1 



 

  
13

B 

LAITTEEN VALMISTELU 
  

2. Veden-liuoksen täyttökorkki 
3. Liuossäiliön korkki - suodatin 

 

 

  
14. KANSI 

Tarkista, että kansi on asetettu oikein ohjauspaneelista tulevan ulokkeen alapuolelle. 

 

HUOMIO: käsien murskaantumisvaara 

 

   

15. LIUOSSÄILIÖ 

Varmista, että veden - pesuaineliuoksen täyttökorkki on kiristetty kunnolla. 
Tarkista, että korkki on oikein paikoillaan (B). 
Tarkista, että venttiili on kunnolla kytketty (A). 

 

 

  

16. PESUAINELIUOS 

Täyttääksesi liuossäiliön toimi seuraavalla tavalla: 
 

1. Irrota etummainen täyttökorkki ja tarkista, että liuossuodatin (B) on asennettu oikein. 
2. Tarkista, että liuossäiliön alle asennettu suodatinkorkki on kunnolla kiinni 
3. Täytä puhtaalla vedellä, jonka lämpötila ei ole yli 50C. Säiliössä olevan nesteen määrä voidaan 

tarkistaa takaletkun (3) avulla. 
4. Aina täytettäessä liuossäiliötä, on keräyssäiliö tyhjennettävä kokonaan. 

2 

3 

A 
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LAITTEEN VALMISTELU 
  

Liuossäiliön maksimikapasiteetti on noin 20 litraa. Lisää säiliöön nestemäistä puhdistusainetta 
vahvuudella ja tavalla, jotka on annettu puhdistusaineen valmistajan tarrassa. Imumoottoria 
vahingoittavan liiallisen vaahdon muodostumisen välttämiseksi, on pesuainetta hyvä käyttää 
mahdollisimman vähän. 

 

  

 

 

HUOMIO: Käytä aina pesuaineita, joiden valmistajan tarrassa näkyy teksti 
käytöstä lattioiden märkälakaisukoneissa. Älä käytä happamia, alkalisia 
tuotteita äläkä liuoksia, joissa ei ole ym. merkintää. 

Suosittelemme lisäksi käyttämään hidastetulla vaahtoutumisella toimivia 
pesuaineita. 

Älä käytä puhdasta etikkaa. 

 

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: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien 
vakavien onnettomuuksien estämiseksi. 

 

  

17. PESUAINELIUOKSEN SÄÄTÖ 

Säädä liuoksen määrää laitteen etuosassa (1) sijaitsevan hanavivun avulla. Painamalla laitteen 
yleiskatkaisinta, harja käynnistyy ja laite alkaa liikkua. Ensimmäisten metrien aikana tarkista, että 
liuosmäärä riittää kastelemaan lattian, mutta ei niin paljon, että sitä tulee roiskesuojista. On syytä 
muistaa, että oikea liuosmäärä riippuu aina lattiatyypistä, lian määrästä ja etenemisnopeudesta. 

 

 

  

18. HARJAN ASENNUS 

Harjan asentamiseksi, toimi seuraavalla tavalla: 
1. Nosta alusta polkimen avulla 
2. Aseta harja lattialle lähelle laitteen alustan runkoa 
3. Alustan ollessa ylhäällä pyri asettamaan harja laitteessa olevan kiinnikkeen mukaisesti. 
4. Laske alusta polkimen avulla 
5. Käytä laitteen yleiskatkaisinta ja vapauta välittömästi 

 

 

HUOMIO! Tämän toimenpiteen aikana varmista ettei harjojen 
läheisyydessä ole esineitä tai henkilöitä. 
 

 

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

 

 

  

 

1 
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TYÖSKENTELY 

 
1. TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN 

1. Kytke sähkölaitteiston liitin (2) akkujen liittimeen (1) 
 

 

HUOMIO: Ennen laitteen käyttöä, käyttäjien on saatava sopiva koulutus. Tämän 
vuoksi pyydämme lukemaan huolellisesti tämän ohjekirjan ja lukemaan sitä 
uudelleen aina, kun laitteen käytössä ilmenee ongelmia. 

 
2. Varmista, että keräyssäiliö on tyhjä 

 

  
 3. Laske pyyhinten ohjausvipu työn aloittamiseksi 

  

4. Irrota alusta polkimen avulla 
 

  

5. Paina yleiskatkaisinta (1) ja tarkista, että vihreä merkkivalo palaa ja harjat työskentelevät 
6. Paina imun katkaisinta (2) 
7. Paina sähköohjatun venttiilin katkaisinta (3) 
 
Tässä vaiheessa laite pystyy toimimaan täydellä teholla, kunnes pesuaineliuos loppuu, keräyssäiliö tulee 
täyteen tai akun lataus loppuu. 
 

 

HUOMIO: Jos laitetta käytetään paikoissa, joissa putoamisvaara, varusta 
käyttäjä kaikilla lain määräämillä putoavilta esineiltä suojaavilla varusteilla 

 

 

 
 
 

1 2 3 

1 2 
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YÖSKENTELY 

 

2. LIIAN TÄYNNÄ -LAITE 

Laite on varustettu pallosuodattimella, joka aktivoituu keräyssäiliön ollessa täynnä aiheuttaen imuletkun 
sulkeutumisen. 
Tässä tapauksessa laite on sammutettava ja keräyssäiliö tyhjennettävä. 
 

 

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

 

 
  

3. ETENEMINEN 

Näiden laitteiden veto saadaan aikaiseksi harjan avulla, joka työskentelemällä painon oikealla jakamisella 
pystyy vetämään laitetta eteenpäin. 
 
 

 

HUOMIO: Suoritettaessa lyhyitäkin peruutuksia, varmista että lattianpyyhkimet 
ovat ylhäällä. 
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TYÖSKENTELYN LOPUKSI 

 

Työskentelyn lopuksi ennen minkäänlaisten huoltotoimenpiteiden suorittamista, suorita seuraavat 
toimenpiteet: 

1. Sammuta solenoidiventtiilin katkaisin (3) 
2. Sammuta imulaitteen katkaisin (2) 
3. Sammuta harjojen katkaisin /yleiskatkaisin(1) 
 

 

  

4. Nosta takakahvaa nostaaksesi lattianpyyhkimen 
5. Nosta harja maasta nostopoljinta käyttäen 
6. Työnnä laite veden tyhjennyspaikalle 
 
 

 

  

7. Tartu laitteen takaosassa olevaan letkuun 
8. Irrota tyhjennyskorkki ja tyhjennä säiliö 

 
Tyhjennystoimenpiteen helpottamiseksi suosittelemme pitämään letkua taitettuna yhdellä kädellä ja 
avaamaan nupin toisella kädellä ja vetämään korkin pois. 
Suorista varovaisesti letku ja neste valuu haluttuun tahtiin ulos. 
 

 

HUOMIO: Tämän toimenpiteen suorittamisen aikana on käytettävä käsineitä, 
jotka suojaavat kosketukselta vaarallisiin liuoksiin 

 
9. Irrota harja ja puhdista se vesisuihkulla (harjan irrottamiseksi katso kohta “HARJAN IRROTUS”) 

 

 

  
10. Työn lopuksi, pysäköi laite suljettuun tilaan. 

 
Älä jätä lattianpyyhintä ja harja-alustaa nojaamaan lattiaan pitkäksi aikaa. 
 

 

HUOMIO: Irrota ensin sähkölaitteiston liitin akkuliittimestä ennen laitteen 
jättämistä vartioimatta. Älä pysäköi avonaisiin paikkoihin tai vinoille lattioille.  

 

 

1 2 

3 
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PÄIVITTÄINEN HUOLTO 

SUORITA KAIKKI HUOLTOTOIMENPITEET JÄRJESTYKSESSÄ 

1. KERÄYSSÄILIÖN PUHDISTUS  

1. Tartu laitteen takaosassa olevaan letkuun. 
2. Irrota tyhjennyskorkki ja tyhjennä säiliö 
 

 

HUOMIO: Ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista laitteeseen, 
irrota akkuliitin laitteesta. 

 

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

 
Tyhjennystoimenpiteen helpottamiseksi suosittelemme pitämään letkua taitettuna yhdellä kädellä ja 
avaamaan nupin toisella kädellä ja vetämään korkin pois. 
Suorista varovaisesti letku ja neste valuu haluttuun tahtiin ulos. 

 

  

3. Ujuta irti säiliön kansikotelo 
4. Ota ulos imusuodatin ja puhdista se juoksevan veden alla 
5. Huuhtele säiliö ja puhdista vesisuihkulla 

 

 

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

 

ÄLÄ käännä laitetta säiliöiden puhdistuksen aikana. 
ÄLÄ käännä laitetta säiliöiden ollessa täynnä. 

 

HUOMIO: Ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista laitteeseen 
irrota syöttökaapeli. 

 

  

2. LATTIAN PYYHKIMEN PUHDISTUS 

Tarkista, että lattian pyyhkimen kumiosat ovat aina puhtaat paremman kuivaustuloksen takaamiseksi. 
Niiden puhdistamiseksi on tarpeen: 
1. Nostaa lattian pyyhintä 
2. Löysää kahta nuppia ja ujuta irti pyyhkimet 
3. Irrota letku pyyhkimen aukosta pyyhkimen irrottamista varten 
4. Puhdistaa huolellisesti sisäpuoli 
5. Puhdistaa huolellisesti kumiosat 
6. Asenna uudelleen kaikki 

 

HUOMIO: Ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista laitteeseen, 
irrota akkuliitin laitteesta. 

 

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

 
3. HARJAN IRROTUS 

1. Laske takavipu. 
2. Painamalla jalalla nosta alustaa 
3. Alustan ollessa nostettuna, käytä harjojen ohjauksen yleiskatkaisinta sykäyksittäin. Harja irtoaa 

automaattisesti 
4. Vie vipu pystysuoraan asentoon. 
 
 

 

 

HUOMIO: Tämän toimenpiteen aikana, varmista ettei harjan 
lähettyvillä ole henkilöitä tai esineitä. 
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VIIKOTTAINEN HUOLTO 

 
1. LATTIAN PYYHKIMEN LETKUN PUHDISTUS 

Tarkista säännöllisin väliajoin, tai jos imu on riittämätön, ettei lattian pyyhkimen letku ole tukossa. 
Puhdistaaksesi sen toimi seuraavalla tavalla: 
1. Irrota letku lattianpyyhkimen holkista. 
2. Irrota toinen pääkappale keräyssäiliöstä. 
3. Pese putken sisäosa vesisuihkulla, suihkuttaen siltä puolelta miltä ei laiteta säiliötä. 
4. Kytke letku lattianpyyhkimeen ja säiliöön 
 
 

 

HUOMIO: Älä pese letkua, joka kulkee säiliöstä imun moottoriin. 
 

 

 

  

2. LATTIAN PYYHKIMEN KUMIOSIEN VAIHTO 

Tarkista lattianpyyhkimen kumiosien kulumisaste ja vaihda ne tarvittaessa. Niiden vaihtamiseksi on 
tarpeen: 
1. Nostaa lattian pyyhin 
2. Irrota kaksi nuppia 
3. Irrota lattian pyyhin tuesta 
4. Irrota letku pyyhkimen aukosta pyyhkimen irrottamista varten 

 

 

HUOMIO: Ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista laitteeseen, 
irrota akkuliitin laitteesta. 

 

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

 

  

5. Avaa pyyhkimessä olevat nupit, jotka lukitsevat lavat ja ujuta lavat irti 
6. Irrota lavat 
7. Vaihtaa kumiosat 
8. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla em. toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä 
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VIIKOITTAINEN HUOLTO 
  

3. SUODATTIMEN JA LIUOSSÄILIÖN PUHDISTUS 

1. Avaa liuossäiliön korkki 
2. Irrota suodatin ja puhdista se 
3. Huuhtele liuossäiliö vesisuihkulla 
4. Asenna suodatin ja korkki paikoilleen 
 
 

 

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

 

1. SÄHKÖLAITTEISTON TURVALLISUUS 

Laite on varustettu uudelleen aktiovitavilla sulakkeilla, jotka katkaisevat harjojen moottorin ja imun 
moottorin virransyötön, kun laite ylittää asetetun kuormituksen. Virran palauttamiseksi moottoriin on 
laite sammutettava ja odotettava muutama minuutti. Jos suojat aktivoituvat useamman kerran, on 
otettava yhteyttä FIMAP-huoltokeskukseen. 
 

 

  

2. HARJOIHIN TULEVA VESI RIITTÄMÄTÖN 

1. Tarkista, että liuossäiliön suodatin on puhdas 
2. Tarkista, että sähköohjatun venttiilin katkaisin on päällä 
3. Tarkista, että pikaliitin on laitettu oikein 
4. Tarkista hanan säätö koskien veden ulostuloa 

 
  

3. LAITE EI PUHDISTA KUNNOLLA 

1. Tarkista harjojen kulumisaste ja vaihda tarvittaessa; harjat tulee vaihtaa, kun harjakset ovat noin 
15mm mittaiset. 

 

  

4. LATTIANPYYHIN EI KUIVAA KUNNOLLA 

1. Tarkista, että lattianpyyhkimen kumiosat ovat puhtaat 
2. Tarkista, että imuletku on paikoillaan lattian pyyhkimissä olevassa paikassaan 
3. Tarkista, että jakelulaite on puhdas 
4. Vaihda kumiosat, jos ne ovat kuluneet 

  

5. VAAHDON LIIALLINEN MUODOSTUMINEN 

Tarkista, että on käytetty hidastetulla vaahdon muodostuksella toimivaa puhdistusainetta. Lisää 
mahdollisesti minimimäärä vaahdon estoainetta keräyssäiliöön. 
On huomioitava, että vaahtoa muodostuu enemmän kun lattia ei ole kovin likainen. Tässä 
tapauksessa, ohenna pesuainetta enemmän. 
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HARJOJEN VALINTA JA KÄYTTÖ 
  

 

POLYPROPEENIHARJA (PPL) 
Käytetään kaikentyyppisillä lattioilla, kestää hyvin kulutusta ja kuumaa vettä (ei yli 60°c). PPL ei ole hygroskooppinen ja säilyttää siksi ominaisuutensa myös 
työskenneltäessä kostealla pinnalla. 

VETOLAITTEEN KIEKKO 
Vetolaitteen kiekkoa suositellaan kiiltävien pintojen puhdistukseen.  
Vetokiekko tyyppiä CENTER LOCK on varustettu nykäyksittäin toimivalla muovisella keskuslukituksella, joka mahdollistaa hankaavien kiekkojen täydellisen 
keskityksen ja joka pitää ne kiinni ilman irtoamisen vaaraa . 
Varustettu joukolla harjastupsuja, jotka antavat mahdollisuuden pidättää ja vetää hankauskiekkoa työskentelyn aikana. 
 
 
 
HARJOJEN VALINTATAULUKKO 

Laite  Nro Harja. Koodi Harjastyyppi Harjas  Harja Huomautukset 

My 16 B 1 
429372 
428782 
429371 

PPL 
PPL 
Vetolaitteen kiekko 

0.3 
0.6 
- 

406 
406 
405 

 

 
 



 

  
24

LAITTEEN HÄVITYS 
  

Suorita koneen hävittäminen koneen käyttömaassa noudatettavien jätteiden hävittämistä koskevien 
määräysten mukaisesti 
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EY-VAATIMUSTEMUKAISUUSVAKUUTUS 

 

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

Via Invalidi del Lavoro n.1 
37059 Santa Maria di Zevio (VR) 

Vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että tuotteet 
 

LATTIOIDEN MÄRKÄLAKAISUKONE 
malli My16 B CB 

 
ovat yhdenmukaiset seuraavien direktiivien kanssa: 
 
2006/42/EY: Konedirektiivi. 
2014/35/EY: Matalajännitedirektiivi. 
2014/30/EY: 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 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 
37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY 
 
Santa Maria di Zevio (VR), 16/09/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fimap S.p.A. 
Laillinen edustaja 

Giancarlo Ruffo 
 
 



 

  
26

 
 

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

Via Invalidi del Lavoro n.1 
37059 Santa Maria di Zevio (VR) 

Vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että tuotteet 
 

LATTIOIDEN MÄRKÄLAKAISUKONE 
malli My16 B 

 
ovat yhdenmukaiset seuraavien direktiivien kanssa: 
 
2006/42/EY: Konedirektiivi. 
2014/30/EY: 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 
37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY 
 
Santa Maria di Zevio (VR), 16/09/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fimap S.p.A. 
Laillinen edustaja 



 

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIMAP - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy 
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