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

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

 

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

 

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

 

 
 

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

 

Varoitusmerkki 
Osoittaa kaasujen sisäänhengitysvaaraa ja myrkyllisten nesteiden 
vuotovaaraa 

 

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

 

Varoitusmerkki 
Osoittaa tulipalon vaaraa. 
Älä tule lähelle liekkien kanssa 

 

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

 

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

Tunnuslaatta 

 
  
 

 
 

 
 
 

Esipuhe 
 
SMg 130 on lattioiden märkälakaisukone, joka pyörivän harjan 
mekaanista toimintaa ja vesi-pesuaineseoksen kemiallista toimintaa 
hyödyntäen puhdistaa minkälaisen tahansa lattian ja tämän lisäksi kerää 
talteen irronneen lian ja lattian pinnalle jääneen ylimääräisen 
pesuliuoksen. 
Laitetta tulee käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Paraskin laite 
pystyy toimimaan kunnolla ja näyttämään tehokkuutensa ainoastaan, jos 
sitä käytetään ja huolletaan oikein. Tämän vuoksi pyydämme lukemaan 
huolellisesti tämän ohjekirjan ja lukemaan sitä uudelleen aina, kun 
laitteen käytössä ilmenee ongelmia. Tarvittaessa huoltopalvelumme, joka 
on järjestetty yhteistyössä jälleenmyyjiemme kanssa, antaa neuvoja tai 
suorittaa korjauksia. 
 

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 U/M SMG 130 

Tulopuolen nimellisteho [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9] kW 5,75 

Työskentelyleveys (ilman sivuharjoja) mm 1055 

Työskentelyleveys (sivuharjojen kanssa) mm 1370 

Lattianpyyhkimen leveys mm 1266 

Maksimi työskentelykapasiteetti m2/h 8260 

Sylinterimäisen harjan moottori Nro / (V / W) 2 / (36 / 1300) 

Sylinterimäisen harjan kierrokset kierr./min. 650 

Sylinterimäinen harja Nro /  mm 2 / 210 

Harjaan kohdistuva voima (vaihe-01; vaihe-02; vaihe-03) N 540; 640; 785 

Kiekkomainen sivuharja Nro /  mm 2 / 450 

Kiekkomaisen sivuharjan kierrokset kierr./min. 84 

Sivuharjojen moottori V / W 36 / 90 

Vetomoottori V / W 36 / 1500 

Vetopyörä (halkaisija/ leveys)  mm / mm 300 / 120 

Maksimi etenemisnopeus km/h 6.8 

Ylitettävissä oleva kallistus täydessä lastissa % 10 

Imun moottori Nro / (V / W) 2 / (36 / 650) 

Maksimi alipaine [IEC 62885-9; IEC 60312-1] kPa 17,6 

Joustavat takapyörät (halkaisija/ leveys)  mm / mm 370 / 140 

Liuossäiliö l 280 

Keräyssäiliö l 335 

Pesuainesäiliö l 19 

Kääntöhalkaisija mm 3450 

Laitteen mitat (Pituus/ Korkeus/ Syvyys) mm 2160x1675x1190 

Akkutilan mitat (Pituus/ Korkeus/ Syvyys) mm 540x530x745 

Suositeltu akkukotelo (4 PZS 360) V / AhC5 36 / 360 

Suositellun akkukotelon paino kuivana kg 420 

Tyhjän laitteen paino kg 695 

Koneen kuljetuspaino kg 1115 

Käyttövalmiin laitteen bruttopaino kg 1490 

Äänenpainetaso kuljettajan paikalla [ISO 11201] (LpA) dB 68,5 

Epävarmuus KpA dB 1.4 

Tärinä koko vartalossa [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9; ISO 2631-1] m/s2 <0,5 

Tärinä kädessä-käsivarressa [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9; ISO 5349-1] m/s2 <2,5 

Epävarmuus  3,5% 
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LAITTEESSA KÄYTETYT MERKIT 
  

 

Yleiskatkaisimen merkki tai avaimella toimivan katkaisimen merkki 
Käytetään kojetaulussa osoittamaan onko laitteen avaimella toimiva kytkin asennossa päällä (ON-1) tai sammutettu (OFF-0) 

  

 

Akustisen merkinantolaitteen merkki 
Käytetään osoittamaan akustisen merkinantolaitteen painiketta 

  

 

Etenemis- ja peruutusvauhdin valitsimen merkki 
Käytetään kojetaulussa osoittamaan laitteen etenemis- tai peruutusnopeutta 

  

 

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

  

 

Alustan / lattiapyyhkimen toimintamerkki 
Käytetään osoittamaan ohjaimen I-DRIVE ohjelmien valitsinta 

  

 

Toimintahäiriön merkki 
Käytetään kojetaulussa osoittamaan laitteen vetotoiminnon toimintahäiriötä osoittavaa punaista merkkivaloa 

  

 

Harjojen moottorin ampeerimittarin kontrollin merkki 
,Käytetään osoittamaan kojetaulussa harjojen moottorin toimintaa tarkoittavaa punaista merkkivaloa 

  

 

Merkki seisontajarru päällä tai jarrulaitteiston nestetasossa poikkeavuus 
Käytetään kojetaulussa osoittamaan punaista merkkivaloa, joka ilmaisee, että seisontajarru on päällä tai jarrulaitteesta puuttuu 
öljyä 

  

 

Liuossäiliö tyhjä merkki 
Käytetään osoittamaan kojetaulussa liuossäiliön veden - puhdistusaineliuoksen matalaa tasoa osoittavaa punaista merkkivaloa 
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LAITTEESSA KÄYTETYT MERKIT 
  

 

Keräyssäiliön pyörimisen merkki 
Käytetään kojetaulussa keräyssäiliön pyörimisen sallimisen vihreän valon osoittamiseksi 

  

 

Vesi- ja pesuainemäärän säätelyn merkki 
Käytetään kojetaulun vasemmassa osassa osoittamaan veteen liuenneen pesuaineen prosenttimäärää sääteleviä nuppeja, 
jotka myös osoittavat harjoihin tulevan veden määrää 

  

 

Keräyssäiliön ja imukuvun aukaisun tai sulkemisen ohjausmerkki 
Käytetään ohjauspyörässä käskyn yksilöimiseksi, joka sallii keräyssäiliön ja imukuvun aukaisun ja sulkemisen 

  

 
Henkilö paikalla -käskyn merkki 
Käytetään ohjauspyörässä henkilö paikalla- käskyn yksilöimiseksi, joka sallii keräyssäiliön tai imukuvun aukaisun ja sulkemisen 

 
 

 

Hanan säädön merkki 
Käytetään ohjauksen suojan keskuspaneelissa osoittamaan vesihanan säätövipua 

 

Seisontajarrun polkimen merkki 
Käytetään liuossäiliössä osoittamaan seisontajarrun asentoa 

 

Laitteen syöttöjännitteen merkki 
Käytetään laitteen etuosassa akkulaturin pistokkeen laittokohdassa osoittamaan laitteen syöttöjännitettä 

 

Tarra, joka kehottaa ryhtymään turvatoimenpiteisiin raajojen loukkaantumisen estämiseksi 

  

 

Tarra, joka osoittaa liuossäiliön täytön pikaliittimen sijainnin 

  

 

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

 

Merkki, joka osoittaa liuossäiliön poistoputken sijainnin 

  

 

Merkki, joka osoittaa keräyssäiliön poistoputken sijainnin 

  

 

Osoittaa suurinta ylitettävää kallistusta 

  

 

Ohjetarra koskien standardin tai tiivistetyn pesuaineen käyttöä 

  

 

Tarra varoitusten kanssa koskien käytettävää pesuainetta 

  

 

Tarra, jossa annettu käytettävän pesuaineen pH-arvo 

  

 

Istuimen tuen irrotuksen tarra 
Näkyy istuimen tuessa osoittamaan irrotuskahvaa 

  

 

Kulku kielletty - symboli 
Käytetään osoittamaan laitteen aluetta, jolla kulkeminen on kiellettyä 

  

 

Tarra, joka osoittaa imumoottorin lämpökatkaisimien sijainnin 
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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. PAKETOIDUN LAITTEEN LIIKUTTELU 

Kone on pakattu erityiseen pakkaukseen, jossa on pohjataso haarukkavaunuilla kuljettamista varten. 
Pakkauksia EI SAA asettaa päällekkäin. 
Laitteen kokonaismassa pakkauksen kanssa on 780 kg 
Pakkauksen mitat ovat seuraavat: 
    

 

SMG130 S 

A :    1620 mm 

B :    1520 mm 

C :    2380 mm 

A

C B

 

  

1. Poista ulkopuolinen pakkaus 
2. Laite on kiinnitetty tasoon kiiloilla, jotka lukitsevat pyörät 
3. Poista kiilat 
4. Kallistetun tason avulla laske laite tasolta, työntäen laitetta etuosasta. Älä asenna takalattianpyyhintä 

ennen laitteen tyhjentämistä ja vältä iskemästä harjoja lujaa lattiaan. Lattianpyyhkimen asentamista 
varten on luettava kappale "LATTIANPYYHKIMEN ASENNUS”. 
 
 

 

  

5. Säilytä taso mahdollista myöhempää kuljetustarvetta varten 
 

 

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

 

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

 

 

  

2. LAITTEEN KULJETUS 

1. Tarkista, että keräys- ja liuossäiliö ovat tyhjät 
2. Tarkista, että puhdistusaineliuossäiliö on tyhjä 
3. Tarkista, että alusta ja lattianpyyhin on nostettu ylös 
4. Kallistetun tason avulla, aseta yllämainittu tasolle 
5. Varmista, että avaimella toimiva katkaisin on asennossa "0", irrota avain 
6. Laita seisontajarru päälle 
7. Kiinnitä laite tasoon kiilojen avulla 
 

 

  

3. MITTARITAULUN OSAT 

Mittaritaulun osat: 
 
1. Harjoihin tulevan veden virtauksen säätönuppi 
2. Harjoihin tulevan pesuaineen virtauksen säätönuppi 
3. Kolmella asennolla varustettu käyttölaite, säätää työskentelynopeutta 
4. Avaimella toimiva yleiskatkaisin 

 

 

1 

2 

3 

4 
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LAITTEEN VALMISTELU 
  

5. Akun lataustason ilmaisin- tuntilaskin 
6. Punainen merkkivalo, joka ilmaisee laitteen vedossa ilmenevää toimintahäiriötä 
7. Punainen merkkivalo osoittaa, että seisontajarru on päällä tai laitteen jarrulaitteiston öljyn varatasoa 

 

  

8. Punainen merkkivalo, joka osoittaa että alustan moottori on kuormitettu 
9. Punainen merkkivalo osoittaa, että veden taso on saavuttanut varatason 
10. Vihreä merkkivalo osoittaa, että keräyssäiliön pyörittäminen on sallittua 

  

11. Kolmella asennolla varustettu käyttölaite, joka säätää harjoihin työskentelyn aikana kohdistuvaa 
painetta 

12. Akustinen käynnistyspainike 
13. Työohjelman säätelyn kääntösuljin, laite I-Drive 

 
  

Valitse työskentelyohjelma välineellä I-Drive: 
A. Siirto: laitteen siirtäminen ilman työskentelyä 
B. Kuivaus: ainoastaan lattiapyyhkimen käyttö 
C. Keskiharjojen pesu/ Kuivaus: sekä harjojen että lattiapyyhkimen käyttö 
D. Keskiharjojen pesu/ Kuivaus/Sivuharjat: sekä harjojen että lattianpyyhkimen käyttö lisättynä 

sivuharjoilla, jotka siirtävät likaa 
E. Ainoastaan pesu: ainoastaan harjojen käyttö 

 
  

4. OHJAUSPYLVÄÄN OSAT 

Ohjauspylvään vasemman puolen osat: 
 
14. Henkilö paikalla -käsky 
15. Imumoottorien turvalämpövirrankatkaisimet 
16. Veden säätönuppi 

 
  

  

6 

5 

7 

16 
14 

15 

8 

9 

10 

11 

13 

12 
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LAITTEEN VALMISTELU 
  

17. Imukuvun aukaisu- ja sulkukytkin ja keräyssäiliön pyörimiskytkin 

  

5. TASON OSAT 

Tason vasemmalla etupuolella olevat osat: 
 
18. Etenemispoljin 
19. Peruutuspoljin 
20. Huoltojarrun poljin 

 
 
 
 

  

21. Seisontajarrun poljin 
22. Akkulaturin kytkentäluukku 

 

  

6. ISTUIMEN TUEN OSAT 

Istuimen tuen osat: 
 
23. Istuimen nostokahva 
24. Turvavyö 

 

  

7. KONEEN TAKAOSAN KOMPONENTIT 

Laitteen takaosan osat ovat seuraavat: 
 
25. Pesuainesäiliön korkki - pesuainetason osoitin 
26. Pesuainesäiliö 

 
  

  

25 

20 
19 

18 

22 

21 

24 

23 

26 

17 
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LAITTEEN VALMISTELU 
  

27. Liuossäiliön tyhjennysputki 
 

 
  

28. Keräyssäiliön tyhjennysputki 
29. Keräyssäiliön tyhjennyskorkki 

 

  

30. Vilkkuva 
31. Veden - puhdistusaineliuoksen täyttökorkki 
32. Pikatäyttövarusteet 

 

  

8. LAITTEEN ETUOSAN OSAT 

Laitteen etuosan osat: 
 
33. Etuvalot 

 

 
  

9. AKKUTYYPPI 

Laitteen virtalähteenä voidaan käyttää: 
 lyijyakkuja nestemäisellä elektrolyytillä vetovoimaa varten; 
 hermeettisiä akkuja vetovoimaa varten kaasun ja geeliteknologian yhdistelmällä. 

MUITA AKKUJA EI OLE MAHDOLLISTA KÄYTTÄÄ. 
Käytettävien akkujen on täytettävä seuraavissa säädöksissä annetut vaatimukset: CEI EN 60254-1:2005-
12 (CEI 21-5) + CEI EN 60254-2:2008-06 (CEI 21-7) 
Hyvän työsuorituksen takaamiseksi, suosittelemme käyttämään kahta 18V / 360 Ah/ C5 akkua  

  

10. HUOLTO JA AKKUJEN HÄVITYS 

Noudata akkujen valmistajan antamia huoltoa ja latausta koskevia ohjeita. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä akkulaturin valintaan, jos sitä ei toimiteta laitteen mukana, koska 
akkulaturityyppi riippuu akkutyypistä ja akun kapasiteetista. 
Kun akun lataus on loppu, on tehtävään koulutetun henkilökunnan huolehdittava sen irrottamisesta, 
nostamalla sen kahvoista sopivilla nostolaitteilla akkutilasta. KÄYTETYT AKUT ON TOIMITETTAVA 
VALTUUTETULLE TAHOLLE, KOSKA NE OVAT ONGELMAJÄTETTÄ. 
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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 

 

 

  

11. LIIKUTTAMINEN - AKKUJEN LAITTAMINEN 

Akut on asetettava niitä varten olevaan tilaan, joka sijaitsee istuimen tuen alla. Niiden liikuttelussa on 
käytettävä niiden painoon ja kiinnityksen suhteen sopivaa nostolaitetta. Lisäksi niiden on täytettävä 
säädöksessä CEI 21-5 asetetut vaatimukset. Akkutilan koko: 740mm x 540mm x H525mm. 

 

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

 

 

  

 

HUOMIO: Suosittelemme käyttämään ainoastaan hermeettisiä akkuja, 
akkuhappojen vuodon välttämiseksi! 

 

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

 
osien laittamiseksi toimi seuraavalla tavalla: 
 
1. Pysäytä laite seisontajarrun avulla painamalla poljinta (1) alas ja siirtämällä sitä kohti laitteen takaosaa 
2. Tarkista, että keräyssäiliö on tyhjä, muussa tapauksessa tyhjennä se 

  

3. Tarkista, että pesuainesäiliö on tyhjä, muussa tapauksessa tyhjennä se  
4. Tarkista, että yleiskatkaisin on asennossa “OFF -0” 
5. Tartu istuimen kääntymisen irrotuskahvaan (2), siirrä sitä eteenpäin rajakytkimeen saakka 
6. Käännä istuimen tukea rajakytkimeen saakka, näin pääset akkutilaan 

 

 

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

 

  

7. Käyttämällä akkujen painoon ja kokoon sopivia kuljetus- ja siirtovälineitä, aseta ne lähelle akkutilaa 
8. Kytke akut sarjaan, käyttämällä mukana tulevia kaapeleita, napoihin “+” ja “-“  
9. Kytke akkujen kytkentäkaapeli liitäntänapoihin "+" ja "-" niin, että liittimiin saadaan 36V jännite 
10. Kytke akkuliittimen kaapeli laitteen liittimeen (3) 

 

 

HUOMIO: Voidaan käyttää myös ulkoista syöttöä 
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11. Käännä yleiskytkimen avainta neljänneskierros myötäpäivään (vie se asentoon 1). 

 
  

12. Laittamalla kytkimen (5) alas keräyssäiliö alkaa pyöriä, avaa se maksimipyörimiseen saakka. 
13. Irrota akkuliittimen kaapeli laitteen liittimestä (3) 
14. Irrota akuissa olevat siltakaapelit 
15. Irrota akkuliittimen kaapeli navoista “+” ja “-“ 

 

  

16. Käyttämällä sopivia välineitä irrota kaasujouset (6) niiden tuista (7) 
17. Käyttämällä akkujen painoon ja kokoon sopivia kuljetus- ja siirtovälineitä, aseta ne akkutilaan 
18. Aseta akut paikoilleen asettamalla navat "+" ja "-" vastakkain 

 

  

12. AKKUJEN JA AKKULIITTIMEN KYTKENTÄ 

1. Kytke akut sarjaan, käyttämällä mukana tulevia kaapeleita, napoihin “+” ja “-“  
2. Kytke akkujen kytkentäkaapeli liitäntänapoihin "+" ja "-" niin, että liittimiin saadaan 36V jännite 
3. Kytke akkuliittimen kaapeli laitteen liittimeen 
4. Käyttämällä sopivia välineitä kiinnitä kaasujouset (6) niiden tukiin (7) 
5. Käännä yleiskytkimen avainta neljänneskierros myötäpäivään (vie se asentoon 1) 
6. Henkilö paikalla- käskyn (8) avulla ja laittamalla kytkimen (5) alas keräyssäiliö alkaa sulkeutua. 
7. Käännä istuimen tukea kunnes se on työskentelyasennossa 

 

HUOMIO: Suosittelemme, että huoltokeskuksen kouluttama henkilökunta 
suorittaa sähkökytkennän 

 

  

13. AKKULATURIN KYTKENTÄ 

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

 

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

1. Vie laite lähelle akkulaturia 
2. Tarkista, että kytkimessä oleva avain on asennossa “0” 
3. Laita seisontajarru päälle 
4. Tartu istuimen kääntymisen irrotuskahvaan (1), siirrä sitä eteenpäin rajakytkimeen saakka 
5. Käännä istuimen tukea rajakytkimeen saakka 

  

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

 

HUOMIO: Tämän toimenpiteen saa suorittaa ainoastaan pätevä henkilökunta. 
Liittimen virheellinen kytkentä saattaa aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön. 

 
6. Avaa luukku (2) ja kytke ulkoiseen akkulaturiin johdotettu kaapeli 
7. Lataussyklin jälkeen irrota akkulaturin kaapeli laitteesta 

  

 

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

HUOMIO: Pidä istuimen tukea ylhäällä koko akkujen latauksen ajan syntyvien 
kaasujen päästämiseksi ulos 

 

 

  

 

HUOMIO: Kaasujen sisäänhengitysvaara ja myrkyllisten nesteiden 
vuotovaara. 

 

HUOMIO: Tulipalon vaara: älä tule lähelle liekkien kanssa 

 

 

  

14. AKKUJEN LATAUSTILANTEEN MERKKILAITE (AKKUMALLI) 

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

 

HUOMIO: Muutaman sekunnin kuluessa punaisen merkkivalon syttymisestä, 
harjojen moottori sammuu automaattisesti. Residuaalilatauksella on kuitenkin 
mahdollista saattaa kuivaus loppuun ennen latauksen aloittamista 

  
  

15. KÄYTTÖJARRU - SEISONTAJARRU 

Laite on varustettu sähköisellä jarrujärjestelmällä. Normaalioloissa jarruttaminen tapahtuu nostamalla jalan 
kulkupolkimelta. Jos käyttöjarru ei toimi kunnolla tai tarvittaessa, käytä mekaanista jarrupoljinta (1) 
työntämällä sitä alaspäin.  

1 
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Jos jarrujärjestelmässä on liian vähän öljyä, kojetaulussa syttyy punainen merkkivalo (2). Pyydä teknikkoa 
tarkastamaan jarruöljyn tason. 

  

Laittaaksesi päälle seisontajarrun paina poljinta (3) alas ja vedä sitä kohti laitteen takaosaa. 

  

16. ETENEMINEN TYÖSKENTELYVAUHDILLA 

Tämä laite on varustettu sähköisellä ohjauksella varustetulla vetolaitteella. Laitteen siirtämiseksi sen 
jälkeen kun avain on käännetty asentoon "ON -I", riittää että työnnetään kulkupoljinta (1) eteenpäin 
nopeutta säädetään painamalla ko. poljinta enemmän tai vähemmän. 

 
  

Laitteessa on mahdollista valita kolme nopeutta. Valinta tapahtuu ohjainkojelaudassa sijaitsevan 
kommutaattorin (2) avulla. Työskentelyvaiheessa tapahtuva etenemisnopeus riippuu puhdistettavan lian 
määrästä ja puhdistettavasta lattiasta. 
 
Askel01: saavutettavissa oleva maksiminopeus on 3 km/h 
Askel02: saavutettavissa oleva maksiminopeus on 4.8 km/h 
Askel03: saavutettavissa oleva maksiminopeus on 6.8 km/h 
 

 
  

Saadaksesi laitteen liikkumaan taaksepäin riittää, että työnnät kulkupoljinta (3), nopeudensäätö tapahtuu 
säätämällä ko. polkimen painallusta. 
 

 

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

 
  

17. SIVUHARJOJEN LIIKUTTELU 

Tämä laite voi käyttää kahta sivuharjaa lian siirtämiseksi laitteen keskelle, riittää i-driven kääntäminen 
asentoon "D". Kun halutaan palata käyttämään ainoastaan sylinterimäisiä keskiharjoja riittää, että i-drive 
siirretään asentoon "C". 
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18. RUNGON ALUSTAN YLIMÄRÄINEN PAINE 

Tässä laitteessa on mahdollista lisätä harjoihin kohdistuvaa painetta ohjauskojetaulussa olevan 
käyttölaitteen (1) avulla. On olemassa kolme eri asentoa: 

Askel01: lattiaan kohdistuva paino on 53 kg. 
Askel02: lattiaan kohdistuva paino on 65 kg. 
Askel03: lattiaan kohdistuva paino on 80 kg. 

 

 

HUOMIO! Paine on valittava lattian tyypin ja likaisuuden mukaan. Paineen 
lisäys aiheuttaa harjojen suurempaa kulumista ja lisääntynyttä energian 
kulutusta (katso lisätietoja kappaleesta “HARJOJEN VALINTA JA 
KÄYTTÖ”) 

 

 
  

19. LIUOSSÄILIÖ 

Irrota istuimen takana oleva täyttökorkki (1) ja tarkista, että liuossuodatin on asennettu oikein. 
Tarkista, että laitteen takaosassa sijaitseva tyhjennysletkun korkki (2) on kiinni .  
 

 

HUOMIO: Aina täytettäessä liuossäiliötä, on keräyssäiliö tyhjennettävä 
kokonaan.  

   

20. LIUOS-PESUAINESÄILIÖN TÄYTTÄMINEN 

Täyttääksesi liuossäiliön toimi seuraavalla tavalla: 
1. Käännä yleiskatkaisimen avainta vastapäivään asentoon “0” 
2. Laita seisontajarru päälle 
3. T Irrota täyttökorkki (1) ja tarkista, että liuossuodatin on asennettu oikein 
4. Täytä puhtaalla vedellä, jonka lämpötila ei ole yli 50C. 
 
Säiliö voidaan täyttää ilman, että veden tasoa on tarpeen tarkkailla jatkuvasti. Tämä onnistuu käyttämällä 
valinnaista pikatäyttöjärjestelmää (2), joka on kellukkeella varustettu järjestelmä ylitäytön valvomiseksi. 
Laitettaessa vesiletkun pikaliittimeen (ennakkoon muutettu) on muistettava avata korkki (1) sopivan 
ilmanpoiston takaamiseksi. 

  

5. Tarkista, että pesuainesäiliön alla oleva pikaliitin (4) on asennettu oikein. 
6. Avaa istuimen takana olevan säiliön korkki (3) ja täytä nestemäisellä pesuaineella laitteessa olevassa 

tarrassa annetulla tavalla. Sulje sitten oikein korkki ruuveilla estääksesi nesteen vuotamisen 
työskentelyn aikana. 

 

 

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

  

 

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. 

 

 

1 

1 
2 

3 

4 

1 

2 



 

  
20

LAITTEEN VALMISTELU 
  

 

 

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

 

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

 

  

21. PUHDISTUSAINEEN SÄÄTÖ 

Ensimmäiseksi on avattava laitteen etuosassa oleva hana kokonaan, kääntämällä nuppia (1) 
vastapäivään. Valitse sitten haluttu työohjelma I-Drivellä ohjelmista "C-D-E". Painamalla poljinta harjojen 
kiihdytyslaitteet aktivoituvat ja laite alkaa liikkua ja puhdistusaineliuosta tulla ulos. Ensimmäisten metrien 
aikana suorita seuraavat säätötoimenpiteet: 
 

 
  

1. Säädä harjoihin tulevan pesuaineliuoksen virtausta kääntämällä ylänuppia (2) myötäpäivään. Liuoksen 
määrä vaihtelee minimistä 110 l/h maksimiin 460 l/h, seitsemällä määritetyllä annostuspisteellä. Liuoksen 
oikean virtauksen on oltava suhteessa lattian likaisuuteen. Lisäksi huomioi, että katkeamattomaan työhön 
tarvittava aika riippuu säiliössä olevasta veden määrästä. Esim. säiliön ollessa täynnä (noin 280 litraa) ja 
pesuaineen virtaus asetettu 230 l/h, toiminta-aika on noin 74 minuuttia. 

 

 
  

2. Säädä liuoksessa olevan pesuainenesteen osuutta, kääntämällä alanuppia (3) myötäpäivään. 
Pesuaineen määrä liuoksessa vaihtelee minimistä 0.5%maksimiin 3.5 %, seitsemällä määritetyllä 
annostuspisteellä. Alhaisin arvo 0,5% sopii standardeille pesuaineille, kun taas arvo 1% sopii 
tiivistetylle ja liuotetulle pesuaineelle (kuten osoitettu laitteen mukana tulevassa tarrassa). Käytä 
korkeaa prosenttimäärää puhdistusainetta, kun lattia on hyvin likainen. 

Asetetun säädön muutosten estämiseksi, voidaan kaksi kommutaattoria poistaa ja peittää kaksi aukkoa 
mukana tulevilla muovitapeilla. 
 
  

 

HUOMIO: Tarkista, että hanan vipu (1) on kokonaan auki. Vipu sijaitsee 
ohjauspylvään takaosassa. 

 

HUOMIO: Jos automaattinen pesuaineen annostelujärjestelmä ei toimi tai jos 
halutaan työskennellä ilman tätä välinettä, voidaan hanaa säätää (4). Käännän 
nuppeja (2) ja (3) vastapäivään asentoon “OFF”. 

 

HUOMIO: Ennen liuoksen säätelyn jatkamista varmista, että kanisterissa on 
puhdistusainetta ja että vesihana on auki. 
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22. KERÄYSSÄILIÖ 

Tarkista, että keräyssäiliö on tyhjä. Muussa tapauksessa tyhjennä se kokonaan. 
Varmista, että laitteen takaosassa sijaitseva tyhjennysletkun korkki (1) on kiinni. 
Varmista, että laitteen takaosassa sijaitseva tyhjennyskorkki (2) on kiinni. 
 
 

  

23. LATTIANPYYHKIMEN ASENNUS 

Lattianpyyhin, joka pakkaussyistä toimitetaan irrotettuna, tulee kiinnittää laitteen kiinnikkeeseen. Suorita 
asennus seuraavalla tavalla: 
 
1. Tarkista, että lattianpyyhin on ylhäällä 
2. Käännä yleiskatkaisimen avainta vastapäivään asentoon “0" 
3. Laita seisontajarru päälle 
4. Irrota avain ohjaustaulusta 

 
  

5. Laita ensin lattianpyyhkimen vasemmanpuoleinen tappi lattianpyyhkimen kiinnikkeen 
vasemmanpuoleiseen uraan ja kiristä vaarnaruuvi (1) tappiin niin, että ne menevät lattianpyyhkimen 
tuessa niitä varten oleviin paikkoihin 

6. Laita ensin lattianpyyhkimen oikeanpuoleinen tappi lattianpyyhkimen kiinnikkeen oikeanpuoleiseen 
uraan ja kiristä vaarnaruuvi (2) tappiin niin, että ne menevät lattianpyyhkimen tuessa niitä varten 
olevaan paikkaan 

7. Aseta imuletku lattianpyyhkimen holkkiin 
 

 

HUOMIO: Nämä toimenpiteet on suoritettava hanskat kädessä, jotta vältetään 
mahdolliset kosketukset reunoihin ja metallisiin osiin. 

 

  

24. LATTIANPYYHKIMEN KALLISTUKSEN SÄÄTÖ 

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

1. Löysennä vastamutteria (1) 
2. Kumin kallistuksen lisäämiseksi lattianpyyhkimen keskiosassa, käännä ruuvia (2) vastapäivään. Kumin 

kallistuksen lisäämiseksi pyyhkimen sivuilla, käännä ruuvia (2) myötäpäivään. 
3. Lukitse vastamutteri säädön lopuksi (1) 

  

25. LATTIAN PYYHKIMEN KORKEUDEN SÄÄTÖ 

Lattian pyyhkimen korkeus on säädettävä kumien kulumisen mukaan . Tämän suorittamiseksi käännä 
nuppia (1) vastapäivään nostaaksesi lattian pyyhintä ja myötäpäivään laskeaksesi.. 
 
Huomautukset: Vasemman- ja oikean puoleisia pikkupyöriä on säädettävä yhtä paljon niin, että lattian 
pyyhin toimii lattian suuntaisesti. 
 

 

HUOMIO: Nämä toimenpiteet on suoritettava hanskat kädessä, jotta vältetään 
mahdolliset kosketukset reunoihin ja metallisiin osiin. 
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26. SYLINTERIMÄISTEN HARJOJEN ASENNUS 

Sylinterimäisten harjojen asentamiseksi alustan runkoon, toimi seuraavalla tavalla: 
1. Käännä yleiskytkimen avainta (1) neljänneskierros myötäpäivään (vie se asentoon 1). 
2. Nosta alustan runkoa käyttölaitteen avulla, valitun ohjelman ollessa kuljetus (asento A) 
3. Käännä yleiskytkimen avainta (1) neljänneskierros vastapäivään (vie se asentoon 0). 
 

 

 
  

4. Laita seisontajarru päälle 
5. Tartu istuimen kääntymisen irrotuskahvaan (1), siirrä sitä eteenpäin rajakytkimeen saakka 
6. Käännä istuimen tukea rajakytkimeen saakka 
7. Irrota akkuliittimen kaapeli laitteen liittimestä 

 

HUOMIO: Ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista, irrota avaimet taulusta ja 
irrota laitteen akkuliitin 

 

  

8. Sopivia välineitä käyttäen irrota sivuroiskeläppien esiasennus (3) löysäämällä ruuveja (2), jotka 
kiinnittävät roiskeläpät tukeen. 

 
  

9. Irrota takaharjan (4) tuki löysäämällä nuppia (5) ja asettamalla sen maahan. 

 
  

10. Aseta takaharja tunneliin (5) niin, että se kiinnittyy tunnelin vastapuolella olevaan vetolaitteen 
napaan 

 

HUOMIO: Kiinnitä huomiota harjan harjasten suuntaan asennuksen aikana, 
ylhäältä katsottuna harjan kärki osoittaa kohti laitteen takaosaa. 
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HUOMIO: Tarkista, että harjat ovat oikein kiinni. Muussa tapauksessa laite ei 
välttämättä toimi oikealla tavalla. 

 

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

 
Äsken luetellut vaiheet viittaavat takaharjan asennukseen, toista ne myös etuharjalle. 
 

 

HUOMIO: Kiinnitä huomiota harjan harjasten suuntaan asennuksen aikana, 
ylhäältä katsottuna harjan kärki osoittaa kohti laitteen etuosaa. 

 

 

  

27. SIVUHARJAN ASENNUS 

Sivuharjojen asentamiseksi, toimi seuraavalla tavalla: 
1. Käännä yleiskytkimen avainta (1) neljänneskierros myötäpäivään (vie se asentoon 1). 
2. Nosta alustan runkoa käyttölaitteen avulla, valitun ohjelman ollessa kuljetus (asento A) 
3. Käännä yleiskytkimen avainta (1) neljänneskierros vastapäivään (vie se asentoon 0). 
  

 
  

4. Laita seisontajarru päälle 
5. Tartu istuimen kääntymisen irrotuskahvaan (1), siirrä sitä eteenpäin rajakytkimeen saakka 
6. Käännä istuimen tukea rajakytkimeen saakka 
7. Irrota akkuliittimen kaapeli laitteen liittimestä 

 

HUOMIO: Ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista, irrota avaimet taulusta ja 
irrota laitteen akkuliitin 

 

  

8. Harjan kantoalustan varsi ylhäällä löysää siipimutteria (2) ja irrota alusrengas (3). 
9. Ujuta harja napaan olemalla huolellinen, että laitat harjassa olevat neljä tukipuuta paikoilleen. 
10. Aseta aluslaatta (3) ja kiristä siipimutteri (2). 

 

 

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

 

 

  

Äsken luetellut vaiheet viittaavat vasemman sivuharjan asennukseen, toista ne myös oikeanpuoleiselle 
sivuharjalle. 
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28. PESUAINEPUMPUN KIINNITYS 

Ennen työskentelyn aloittamista on puhdistusainepumppu kytkettävä seuraavalla tavalla: 
1. Tarkista, että yleiskytkin on asennossa “Off – 0” 
2. Tarkista, että akkuliitin on irti laitteen liittimestä 
3. Varmista, että seisontajarru on laitettu oikein päälle 
4. Tarkista, että keräyssäiliö on tyhjä, muussa tapauksessa tyhjennä se 
5. Tarkista, että pesuainesäiliön alla oleva pikaliitin (1) on asennettu oikein 

 
  

6. Avaa puhdistusainesäiliön korkki (2) ja täytä säiliö halutulla tuotteella 

 

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

7. Sulje pesuainesäiliön korkki 
8. Tarkista, että liuossäiliössä on puhdasta vettä  

  

9. Tarkista, että vesihana (3) on täysin auki 
10. Tarkista, että ohitushana on asennossa “annostelujärjestelmä” 
11. Kytke akkuliitin laitteen liittimeen 
12. Vapauta seisontajarru 
13. Vie yleiskatkaisin asentoon “ON – I” 

 
  

14. Käännä veden ulostulon säätönuppi (4) maksimiasentoon 
15. Käännä puhdistusaineen prosenttimäärän säätönuppi (5) maksimiasentoon 

  

16. Tarkista, että valittu työskentelyohjelma on työ (asento C). 

 
  

17. Paina hieman kiihdyttimen poljinta (8) mahdollistaaksesi alustan ja annostelujärjestelmän toiminnan 
18. Odota hetki painamalla hieman kiihdyttimen poljinta (yleensä noin 20 - 40 sekuntia) mahdollistaaksesi 

järjestelmän kytkeytymisen 
19. Jatka haluttuun säätöön normaalia pesua varten 
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29. TYÖSKENTELY 

Ennen työskentelyn aloittamista, on tehtävä seuraavat toimenpiteet: 
1. Tarkista, että keräyssäiliö on tyhjä, muussa tapauksessa tyhjennä se kokonaan 
2. Tarkista, että laitteen yleiskytkin (3) on asennossa “0”.” 
3. Kytke akkuliitin (1) sähkölaitteiston liittimeen (2) 
4. Istu ajopaikalle 
5. Tarkista, että seisontajarru on pois päältä (4). 
6. Käännä yleiskytkimen avainta neljänneskierros myötäpäivään (vie se asentoon 1). Kojetaulussa syttyy 

välittömästi näyttö, joka osoittaa akkujen lataustasoa. 
 

 
  

7. Valitse työskentelyohjelma välineellä I-Drive: 
A. Siirto: laitteen siirtäminen ilman työskentelyä 
B. Kuivaus: ainoastaan lattiapyyhkimen käyttö 
C. Pesu / Kuivaus: sekä harjojen että lattiapyyhkimen käyttö 
D. Keskiharjojen pesu/ Kuivaus/Sivuharjat: sekä harjojen että lattianpyyhkimen käyttö lisättynä 

sivuharjoilla, jotka siirtävät likaa 
E. Ainoastaan pesu: ainoastaan harjojen käyttö 

 
  

 

 

HUOMIO! Jos valitaan ohjelmat “C – D – E” alusta laskee automaattisesti ilman, 
että etenemispoljinta on painettu. 

 

 
  

8. Valitse työskentelynopeus ohjauspaneelissa olevan käyttölaitteen (6) avulla 
 

Tässä laitteessa on mahdollista valita 3 eri etenemisnopeutta ohjauskojetaulussa olevan käyttölaitteen (5) 
avulla. On olemassa kolme eri asentoa: 

Askel01: saavutettavissa oleva maksiminopeus on 3 km/h 

Askel02: saavutettavissa oleva maksiminopeus on 4.8 km/h 

Askel03: saavutettavissa oleva maksiminopeus on 6.8 km/h 
 

 

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

 

 
  

9. Valitse harjoihin kohdistuva paine ohjauspaneelissa olevan käyttölaitteen (6) avulla 
 

Tässä laitteessa on mahdollista lisätä harjoihin kohdistuvaa painetta säätötangon avulla (6), laitteessa on 
neljä asentoa: 

Askel01: lattiaan kohdistuva paino on 52.5 kg 

Askel02: lattiaan kohdistuva paino on 64.5 kg 

Askel03: lattiaan kohdistuva paino on 80 kg 
 

 

HUOMIO! Paine on valittava lattian tyypin ja likaisuuden mukaan. Paineen lisäys 
aiheuttaa harjojen suurempaa kulumista ja lisääntynyttä energian kulutusta (katso 
lisätietoja kappaleesta “HARJOJEN VALINTA JA KÄYTTÖ”) 
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10. Käännä hanan vipu (7) kokonaan vastapäivään avaamalla veden kulun kokonaan. älä käytä tätä vipua, 
siihen ei saa koskea säätöjen tekemiseksi. Jotta saadaan oikea annostelu harjoille, on käytettävä 
ainoastaan nuppeja vesiliuoksen (8) ja pesuaineen (9) säätämiseen. Katso kappale 
"PESUAINELIUOKSEN SÄÄTÄMINEN FSS-JÄRJESTELMÄN AVULLA”. 

11. Painamalla kiihdytyspoljinta (10) laite alkaa liikkua, lattianpyyhin laskeutuu automaattisesti ja 
imumoottorit alkavat työskennellä. Samaan aikaan harjat alkavat pyöriä ja solenoidiventtiili alkaa 
toimia. 

 
 

  

Ensimmäisten työskentelymetrien aikana tarkista, että liuoksen määrä on riittävä ja että lattian pyyhin 
kuivaa kunnolla. . Laite alkaa toimia täydellä teholla, kunnes puhdistusaineliuos loppuu tai akut 
tyhjenevät. 
Jos kulkupoljin vapautetaan, pesuaineen virtaus pysähtyy, alusta nousee irti maasta ja samoin 
lattianpyyhin, imumoottorit jatkavat toimintaansa noin 25” ajan. Jos kulkupoljinta painetaan heti uudelleen 
kaikki ohjelman parametrit, joita käytettiin ennen laitteen pysähtymistä, aktivoituvat. 
Laitteessa on kaksi etuvaloa, jotka auttavat käyttäjää työskentelemään huonosti valaistuissa tiloissa. 
Nämä syttyvät heti, kun laitteen yleiskytkin viedään asentoon "1". 

  

30. JARRULAITTEISTON ÖLJYTASO 

Jos laitteen käytön aikana punainen merkkivalo (1) syttyy tarkoittaa se, että laitteen jarrulaitteiston 
öljytaso on saavuttanut kriittisen pisteen oikean toiminnan takaamiseksi, ota yhteyttä asiantuntijaan. 
 

  

31. KATKOJAN KORTISSA TOIMINTAHÄIRIÖ 

Jos laitteen käytön aikana syttyy punainen merkkivalo (2) tarkoittaa se, että laitteen vedon ohjauskortissa 
on toimintahäiriö. Pysäytä laite välittömästi ja ota yhteyttä asiantuntijaan. 

  

32. LIUOSSÄILIÖ TYHJÄ 

Jos laitteen käytön aikana syttyy punainen merkkivalo (3) tarkoittaa se, että liuossäiliön saavuttama taso 
on vajaa laitteen hyvälle toiminnalle. Tässä tapauksessa nosta lattianpyyhkimen runkoa ja vie laite 
keräyssäiliön tyhjennysalueelle. Jatka sitten tyhjentämällä keräyssäiliön tarkoitusta varten olevan 
tyhjennysletkun avulla. Täytä liuossäiliö täyttöaukon kautta tai pikatäyttö varusteiden avulla. 

 
  

33. ALUSTAN MOOTTORI KUORMITETTU 

Jos laitteen käytön aikana syttyy punainen merkkivalo (4) tarkoittaa se, että harjojen moottorin 
kuormitusraja on ylitetty, moottori sammuu muutaman sekunnin kuluttua. Käynnistääksesi moottorin 
uudelleen katkaise virta ja anna uudelleen virtaa kääntämällä yleiskatkaisimen avainta. Jos moottori vielä 
pysähtyy, on etsittävä ylikuormituksen syy, ettei moottori vahingoitu. Tarkista jos vähentämällä harjoihin 
kohdistuvaa painetta ongelma jatkuu, jos näin on ota yhteyttä asiantuntijaan. 

  

34. SIVUHARJOJEN LIIKUTTELU 

Tämä laite voi käyttää kahta sivuharjaa lian siirtämiseksi laitteen keskelle, riittää i-driven kääntäminen 
asentoon "D". Kun halutaan palauttaa takaisin aikaisempaan asentoon riittää, että i-drive siirretään 
asentoon "C". 
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35. TYÖN LOPUKSI 

Työskentelyn lopuksi ennen minkäänlaisten huoltotoimenpiteiden suorittamista, suorita seuraavat 
toimenpiteet: 
 
1. Käännä veden säätönuppi (1) nolla-asentoon 
2. Käännä puhdistusaineen prosenttimäärän säätönuppi (2) nolla-asentoon 

  

3. Käännä valitsin I-DRIVE asentoon "Siirto". Sekä alusta että lattiapyyhin nousevat ylös ja muutaman 
sekunnin kuluttua imun moottori sammuu. 

4. Vie laite vedentyhjennyspaikalle 
5. Sammuta laite kääntämällä avainta 1/4 kierrosta vastapäivään (laittamalla sen asentoon "0") ja irrota 

se taulusta 
6. Laita seisontajarru päälle 
7. Nosta istuimen terästuki ja irrota sähkölaitteiston liitin akkuliittimestä. 

 
  

8. Irrota pysäytin (3) ja ota ulos keräyssäiliö kahvan (4) avulla, aseta se maahan ja vie tyhjennyspaikalle 
ja tyhjennä se 

 

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

9. Laita keräyssäiliö laitteeseen ja lukitse se pysäyttimellä (3) 
 

  

 

HUOMIO: Ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista, irrota avaimet taulusta ja 
irrota laitteen akkuliitin 

 
10. Irrota tyhjennysletku keräyssäiliöstä (5), avaa korkki ja tyhjennä keräyssäiliö 
11. Irrota tyhjennysletku liuossäiliöstä (6), löysää tyhjennyskorkki ja tyhjennä liuossäiliö 
12. Irrota imuletku lattianpyyhkimessä olevasta aukosta 

 

  

 

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

13. Irrota lattianpyyhkimen pyörimisen pysäytystapit (7), lattianpyyhkimen irrottamiseksi riittää, että vetää 
nuppia kohti laitteen ulkopuolta ja kääntää vastapäivään 

14. Irrota lattianpyyhkimen pyörimisen pysäytin (8), sen irrottamiseksi riittää sen nostaminen 
15. Käännä lattianpyyhkimen runkoa myötäpäivään ja lukitse se paikoilleen tapin (9) avulla 
16. Puhdista hyvin vesisuihkulla sekä lattiapyyhkimen runko että kumit 

  

17. Lattianpyyhkimen ja kumien puhdistuksen jälkeen aseta lattianpyyhin paikoilleen kääntämällä sitä 
vastapäivään ja vie se alkuasentoon. Varmista, että lattianpyyhkimen pyörimisen pysäytin (8) on 
palautunut normaaliin asentoon 

18. Liitä sähkölaitteiston liitin akkuliittimeen, laske istuimen tuki työskentelyasentoon 
19. Käynnistä laite kääntämällä avainta 1/4 kierrosta myötäpäivään (laittamalla sen asentoon "1") ja 

irrota se taulusta. 
20. Vapauta seisontajarru.  
21. Pysäköi laite suljettuun paikkaan alueelle, jossa se ei voi aiheuttaa vahinkoja ihmisille eikä esineille, 

mutta on samalla suojassa putoavilta esineiltä. 
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22. Laita seisontajarru päälle 
23. Käännä avaimella toimivaa katkaisinta neljänneskierros vastapäivään (viemällä sen asentoon "0") ja 

irrota ohjausavain 
24. Nosta istuimen tuki ja irrota sähkölaitteiston liitin akkuliittimestä 

 

HUOMIO: Älä jätä laitetta vartioimatta ilman, että olet irrottanut 
käynnistysavaimen ja laittanut seisontajarrun päälle. Älä pysäköi avonaisiin 
paikkoihin tai vinoille lattioille.  
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SUORITA KAIKKI HUOLTOTOIMENPITEET JÄRJESTYKSESSÄ 
36. IMUMOOTTORIN SUODATTIMEN PUHDISTUS 

1. Tarkista, että keräyssäiliö on tyhjä, muussa tapauksessa tyhjennä se 
2. Varmista, että seisontajarru on päällä, muussa tapauksessa laita se päälle 
3. Käännä yleiskytkimen avainta (1) neljänneskierros myötäpäivään (vie se asentoon 1). 

Ohjauspaneelissa syttyy vihreä merkkivalo, joka sallii imukuvun pyörimisen 
4. Siirtämällä katkaisinta (2) ylös imukupu alkaa aueta, vie se rajakytkimeen saakka. 

 
  

5. Käännä avaimella toimivaa katkaisinta neljänneskierros vastapäivään (viemällä sen asentoon "0") ja 
irrota ohjausavain 

6. Irrota akkuliittimen kaapeli laitteen liittimestä 
7. Ujuta irti imusuodattimen suojus (3) kääntämällä myötäpäivään 
8. Irrota lukitusmuhvi (4) 
9. Irrota paikoiltaan imusuodatin (5)  
10. Puhdista suodattimen seinät ja pohja vesisuihkulla  

  

11. Suorita kohtien 8-11 toimenpiteet myös toisen imumoottorin toiselle suodattimelle 
12. Asenna uudelleen kaikki 

 

HUOMIO: Nämä toimenpiteet on suoritettava hanskat kädessä, jotka estävät 
kontaktin vaarallisten liuosten kanssa. 

 

HUOMIO: Ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista irrota avaimet taulusta ja 
irrota akkuliitin (akkumalleissa) tai generaattorin liittimestä (malleissa, joissa 
endoterminen moottori). 

 

 
  

37. KERÄYSSÄILIÖN PUHDISTUS 

1. Irrota akkuliittimen kaapeli laitteen liittimestä 
2. Aseta avain yleiskytkimeen ja käännä sitä neljänneskierros myötäpäivään (viemällä sen asentoon "1") 
3. Tartu istuimen kääntymisen irrotuskahvaan (1), siirrä sitä eteenpäin rajakytkimeen saakka 
4. Käännä istuimen tukea rajakytkimeen saakka 

 
  

5. Siirtämällä katkaisinta (2) ylös imukupu alkaa aueta, vie se rajakytkimeen saakka. 
6. Laittamalla kytkimen (2) alas keräyssäiliö alkaa pyöriä, vie se maksimipyörimiseen saakka. 
7. Käännä avaimella toimivaa katkaisinta neljänneskierros vastapäivään (viemällä sen asentoon "0") ja 

irrota ohjausavain. Irrota akkuliittimen kaapeli laitteen liittimestä. 

 
  

8. Tarkista, että keräyssäiliön (3) tyhjennysletku on hyvin kiinni laitteessa, tarkista lisäksi, että korkki on 
kiinni 

9. Löysää keräyssäiliön tyhjennyskorkkia (4), joka sijaitsee laitteen takaosassa 
10. Puhdista ja huuhtele keräyssäiliö 
11. Puhdista ja huuhtele lähellä tasoon "KERÄYSSÄILIÖ TYHJÄ" liittyvää kelluketta (5) oleva 

keräyssäiliön osa 
12. Asenna uudelleen kaikki 

  
  

 

HUOMIO: Nämä toimenpiteet on suoritettava hanskat kädessä, jotka estävät 
kontaktin vaarallisten liuosten kanssa. 
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38. LATTIANPYYHKIMEN PUHDISTUS 

Imuyksikön puhtaus takaa paremman kuivauksen ja lattian puhtauden sekä imumoottorin pidemmän 
keston. Puhdistaaksesi toimi seuraavalla tavalla: 
1. Varmista, että seisontajarru on päällä, muussa tapauksessa laita se päälle 
2. Tarkista, että sähkölaitteiston liitin on irti akkuliittimestä, muussa tapauksessa irrota se 
3. Tarkista, että yleiskytkin on asennossa “0” muuten aseta se asentoon "0" 
4. Irrota lattianpyyhin löysäämällä nuppeja (1) 

 
  

5. Puhdista hyvin vesisuihkulla sekä lattianpyyhkimen runko että kumit. Tarkista ettei lattianpyyhkimen 
imutilassa ole likajäänteitä 

 

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

 

 

  
Jos lattianpyyhkimen etukumi on kulunut, se ei ime kunnolla ja näin ollen laite ie kuivaa kokonaan. Tässä 
tapauksessa vaihda kumi (katso kappale LATTIANPYYHKIMEN ETUKUMIN VAIHTO). Jos 
lattianpyyhkimen etukumi on kulunut, se ei ime kunnolla ja näin ollen laite ie kuivaa kokonaan. Tässä 
tapauksessa vaihda kumi (katso kappale LATTIANPYYHKIMEN TAKAKUMIN VAIHTO). 
 

 

  
Puhdistuksen jälkeen, aseta lattianpyyhin takaisin tukeen: 
 
1. laita lattianpyyhkimen vasen tappi tuen vasempaan uraan, kiinnitä se käsipyörän (1) avulla. 
2. Laita lattianpyyhkimen oikeanpuoleinen tappi tuen oikeanpuoleiseen uraan, kiinnitä se käsipyörän (2) 

avulla. 
3. Laita lattianpyyhkimen letku sitä varten olevaan holkkiin.  

 

HUOMIO: Nämä toimenpiteet on suoritettava hanskat kädessä, jotka estävät 
kontaktin vaarallisten liuosten kanssa. 

 

 
  

39. LIUOSSÄILIÖN SUODATTIMEN PUHDISTUS 

Puhdistusaine-vesiliuoksen suodattimen huolellinen puhdistus takaa paremman työskentelykyvyn. 
Puhdistaaksesi toimi seuraavalla tavalla: 
1. Varmista, että seisontajarru on päällä, muussa tapauksessa laita se päälle 
2. Tarkista, että sähkölaitteiston liitin on irti akkuliittimestä, muussa tapauksessa irrota se 
3. Tarkista, että yleiskytkin on asennossa “0” muuten aseta se asentoon "0" 
4. Avaa täyttökorkki (1) 

 

HUOMIO: Ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista, irrota avaimet taulusta ja 
irrota laitteen akkuliitin 

 

 
  

5. Irrota puhtaan veden tyhjennysletku laitteen takaosasta, avaa korkki ja tyhjennä säiliö. 
6. Sulje vesihana. 
7. Avaa suodattimen korkki (2), joka sijaitsee laitteen etuosassa. 
8. Irrota suodatin sisäpatruuna ja huuhtele huolellisesti juoksevalla vedellä. 
9. Asenna kaikki takaisin paikoilleen. 

 

HUOMIO: Nämä toimenpiteet on suoritettava hanskat kädessä, jotka estävät 
kontaktin vaarallisten liuosten kanssa. 
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40. KERÄYSLAATIKON JA IMUSUODATTIMEN PUHDISTUS 

Keräyslaatikon ja imusuodattimen huolellinen puhdistus takaa paremman työskentelykyvyn. 
Puhdistaaksesi toimi seuraavalla tavalla: 
1. Tarkista, että keräyssäiliö on tyhjä, muussa tapauksessa tyhjennä se kokonaan 
2. Tarkista, että laitteen yleiskytkin on asennossa “0” 
3. Tarkista, että sähkölaitteiston liitin on irti akkuliittimestä 

 

  

4. Tarkista, että seisontajarru on kytketty, muussa tapauksessa kytke se polkimen (1) avulla 

  

5. Irrota pysäytin (2) ja ota ulos keräyssäiliö kahvan (3) avulla, aseta se maahan ja vie tyhjennyspaikalle 
ja tyhjennä se 

 

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

6. Puhdista laatikon sisäosa vesisuihkulla 
 

  

7. Ota ulos keräyslaatikon imusuodatin (4) ja puhdista se juoksevan veden alla 

 
  

8. Irrota pysäytin (2) ja aseta keräyslaatikko paikoilleen kahvan (3) avulla ja kiinnitä laatikon pysäytin (2) 
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41. IMULETKUN PUHDISTUS 

Jos imu on riittämätön, on tarpeen varmistaa, että imuletku ei ole tukossa. Tarpeen vaatiessa puhdista se 
vesisuihkulla seuraavalla tavalla toimien: 
1. Tarkista, että keräyssäiliö on tyhjä, muussa tapauksessa tyhjennä se. 
2. Varmista, että seisontajarru on päällä, muussa tapauksessa laita se päälle 
3. Irrota imuletku lattianpyyhkimen imuaukosta (1) 

 

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

  

  

 
4. Tartu istuimen kääntymisen irrotuskahvaan (2), siirrä sitä eteenpäin rajakytkimeen saakka 
5. Käännä istuimen tukea rajakytkimeen saakka 
6. Käännä yleiskytkimen avainta neljänneskierros myötäpäivään (vie se asentoon 1). 
7. Siirtämällä katkaisinta (3) ylös imukupu alkaa aueta, vie se rajakytkimeen saakka. 
8. Laittamalla kytkimen (3) alas keräyssäiliö alkaa pyöriä, vie se maksimipyörimiseen saakka. 

 

  

9. Käännä avaimella toimivaa katkaisinta neljänneskierros vastapäivään (viemällä sen asentoon "0") ja 
irrota ohjausavain. Irrota akkuliittimen kaapeli laitteen liittimestä. 

 

HUOMIO: Ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista, irrota avaimet taulusta ja 
irrota laitteen akkuliitin 

 

 
  

10. Irrota pysäytin (4) ja ota keräyssäiliö ulos kahvan (5) avulla ja aseta se maahan 

 
  

11. Puhdista se holkkiin (6) kohdistetulla vesisuihkulla 
12. Asenna uudelleen kaikki 

 

  

42. LIUOSSÄILIÖN PUHDISTUS 

Puhdistaaksesi toimi seuraavalla tavalla: 
1. Varmista, että seisontajarru on päällä, muussa tapauksessa laita se päälle 
2. Tarkista, että sähkölaitteiston liitin on irti akkuliittimestä, muussa tapauksessa irrota se 
3. Tarkista, että yleiskytkin on asennossa “0” muuten aseta se asentoon "0" 
4. Tarkista, että liuossäiliö on tyhjä, muussa tapauksessa tyhjennä se 

 

HUOMIO: Ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista, irrota avaimet taulusta ja 
irrota laitteen akkuliitin 
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5. Sulje vesihana (1)  
6. Irrota keräyssäiliön tyhjennyskorkki (2), joka sijaitsee laitteen takaosassa 
7. Löysää liuossäiliön tyhjennysletkun korkkia 

 
  

1. Löysää liuossäiliön täyttökorkkia (3), joka sijaitsee käyttäjän istuimen takana 
2. Puhdista liuossäiliön sisäosa vesisuihkulla 
3. Asenna uudelleen kaikki 

 

 

HUOMIO: Nämä toimenpiteet on suoritettava hanskat kädessä, jotka estävät 
kontaktin vaarallisten liuosten kanssa. 

 

 
  

43. PESUAINESÄILIÖN PUHDISTUS 

Puhdistaaksesi toimi seuraavalla tavalla: 
 

1. Varmista, että seisontajarru on päällä, muussa tapauksessa laita se päälle 
2. Tarkista, että sähkölaitteiston liitin on irti akkuliittimestä, muussa tapauksessa irrota se 
3. Tarkista, että yleiskytkin on asennossa “0” muuten aseta se asentoon "0" 

 

HUOMIO: Ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista, irrota avaimet taulusta ja 
irrota laitteen akkuliitin 

  

4. Nosta istuimen tuki kahvan (1) avulla 
5. Irrota istuimen suojuksen alla oleva pikaliitin (2) 
6. Sopivien välineiden avulla irrota ruuvit (3), jotka kiinnittävät pesuainesäiliön istuimen tukeen 
7. Irrota pesuainesäiliö istuimen tuesta 
8. Löysää kelluva korkki (4) ja tyhjennä pesuainesäiliö tyhjään tankkiin 
 

 

HUOMIO: Tankin, johon pesuaine kerätään, tulee olla tyhjä tai siinä saa olla 
samantyyppistä pesuainetta. Näin vältetään vaaralliset kemialliset reaktiot 

  
  

9. Puhdista liuossäiliön sisäosa vesisuihkulla 
10. Asenna uudelleen kaikki 

 

 

HUOMIO: Nämä toimenpiteet on suoritettava hanskat kädessä, jotka estävät 
kontaktin vaarallisten liuosten kanssa. 

 

 
  

  

2 

3 

1 

4 

3 

2 



 

  
34

VIIKOITTAINEN HUOLTO 
  

44. SYLINTERIMÄISTEN HARJOJEN PUHDISTUS 

Sylinterimäisten harjojen asentamiseksi alustan runkoon, toimi seuraavalla tavalla: 
1. Käännä yleiskytkimen avainta (1) neljänneskierros myötäpäivään (vie se asentoon 1). 
2. Nosta alustan runkoa käyttölaitteen avulla, valitun ohjelman ollessa kuljetus (asento A) 
3. Käännä yleiskytkimen avainta (1) neljänneskierros vastapäivään (vie se asentoon 0). 
 

 

 
  

4. Laita seisontajarru päälle 
5. Tartu istuimen kääntymisen irrotuskahvaan (1), siirrä sitä eteenpäin rajakytkimeen saakka 
6. Käännä istuimen tukea rajakytkimeen saakka 
7. Irrota akkuliittimen kaapeli laitteen liittimestä 

 

HUOMIO: Ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista, irrota avaimet taulusta ja 
irrota laitteen akkuliitin 

 

  

8. Sopivia välineitä käyttäen irrota sivuroiskeläppien esiasennus (3) löysäämällä ruuveja (2), jotka 
kiinnittävät roiskeläpät tukeen. 

 
  

9. Irrota takaharjan (4) tuki löysäämällä nuppia (5) ja asettamalla sen maahan. 

 
  

10. Ota takaharja (5) tunnelista ja aseta se maahan, puhdista se juoksevalla vedellä. 
 

 

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

 
Äsken luetellut vaiheet viittaavat takaharjan asennukseen, toista ne myös etuharjalle. 
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45. SIVUHARJAN PUHDISTUS 

Sivuharjojen pesemiseksi toimi seuraavalla tavalla: 
1. Käännä yleiskytkimen avainta (1) neljänneskierros myötäpäivään (vie se asentoon 1). 
2. Nosta alustan runkoa käyttölaitteen avulla, valitun ohjelman ollessa kuljetus (asento A) 
3. Käännä yleiskytkimen avainta (1) neljänneskierros vastapäivään (vie se asentoon 0). 
 

 

   

4. Laita seisontajarru päälle 
5. Tartu istuimen kääntymisen irrotuskahvaan (1), siirrä sitä eteenpäin rajakytkimeen saakka 
6. Käännä istuimen tukea rajakytkimeen saakka 
7. Irrota akkuliittimen kaapeli laitteen liittimestä 

 

HUOMIO: Ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista, irrota avaimet taulusta ja 
irrota laitteen akkuliitin 

 

  

8. Harjan kantoalustan varsi ylhäällä löysää siipimutteria (2) ja irrota alusrengas (3). 
9. Ujuta harja navasta ja aseta se maahan ja puhdista se juoksevalla vedellä. 
 

 

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

Äsken luetellut vaiheet viittaavat vasemman sivuharjan asennukseen, toista ne myös oikeanpuoleiselle 
sivuharjalle. 
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46. LATTIANPYYHKIMEN ETUKUMIN VAIHTO 

Jos lattianpyyhkimen etukumi on kulunut, se ei enää ime kunnolla ja näin ollen laite ei kuivaa hyvin. Sen 
vaihtamiseksi toimi seuraavalla tavalla: 
 
1. Varmista, että seisontajarru on päällä, muussa tapauksessa laita se päälle 
2. Tarkista, että sähkölaitteiston liitin on irti akkuliittimestä, muussa tapauksessa irrota se 
3. Tarkista, että yleiskytkin on asennossa “0” muuten aseta se asentoon "0" 

 

HUOMIO: Ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista, irrota avaimet taulusta ja 
irrota laitteen akkuliitin 

 

 

  

4. Irrota lattianpyyhin löysäämällä nuppeja (1) 
5. Sopivien välineiden avulla avaa ruuvit (2), jotka lukitsevat kumien puristusterän 
6. Irrota kumin puristusterä (3) ja sen jälkeen irrota kumi vaihtaaksesi sen 
7. Asettaaksesi kumin paikoilleen, toimi käänteisessä järjestyksessä 

 

 

HUOMIO: Nämä toimenpiteet on suoritettava hanskat kädessä, jotka estävät 
kontaktin vaarallisten liuosten kanssa. 

  
  

47. LATTIANPYYHKIMEN TAKAKUMIN VAIHTO 

Jos lattianpyyhkimen takakumi on kulunut eikä enää kuivaa kunnolla, voidaan kuivausreuna vaihtaa 
hyödyntämällä kumin 4 sivua.  
Tämä toimenpide voidaan suorittaa lattianpyyhin irrotettuna toimimalla seuraavalla tavalla: 

1. Varmista, että seisontajarru on päällä, muussa tapauksessa laita se päälle 
2. Tarkista, että sähkölaitteiston liitin on irti akkuliittimestä, muussa tapauksessa irrota se 
3. Tarkista, että yleiskytkin on asennossa “0” muuten aseta se asentoon "0" 

 

HUOMIO: Ennen huoltotoimenpiteiden suorittamista, irrota avaimet taulusta ja 
irrota laitteen akkuliitin 

 

 

  

4. Irrota lattianpyyhin löysäämällä nuppeja (1) 
5. Käännä lukituslaattoja (2) 
6. Irrota kumin puristusterä (3) ja sen jälkeen irrota kumi kääntääksesi sitä tai vaihtaaksesi sen 
7. Asettaaksesi kumin paikoilleen, toimi käänteisessä järjestyksessä 
8. Säädä lattianpyyhkimen korkeutta kumin mukaan (katso “LATTIANPYYHKIMEN TUEN KORKEUDEN 

SÄÄTÖ”) 

 

HUOMIO: Nämä toimenpiteet on suoritettava hanskat kädessä, jotka estävät 
kontaktin vaarallisten liuosten kanssa. 

   

48. ALUSTAN SIVUROISKELÄPPIEN KUMIN VAIHTO 

Jos alustan sivuroiskeläppien kumi on kulunut, sen toiminta veden ohjaamiseksi kohti lattianpyyhintä on 
heikentynyt. Keräyssivu on mahdollista muuttaa käyttämällä kumin 2 sivua. Tämä toimenpide voidaan 
suorittaa alustan suoja irrotettuna toimimalla seuraavalla tavalla: 

1. Varmista, että seisontajarru on päällä, muussa tapauksessa laita se päälle 
2. Tarkista, että sähkölaitteiston liitin on irti akkuliittimestä, muussa tapauksessa irrota se 
3. Tarkista, että yleiskytkin on asennossa “0” muuten aseta se asentoon "0" 
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HUOMIO: Tämä toimenpide on suoritettava hanskat kädessä, jotka estävät 
kontaktin vaarallisten aineiden ja liuosten kanssa. 

 
4. Sopivia välineitä käyttäen irrota sivuroiskeläpät (4) löysäämällä ruuveja (2), jotka kiinnittävät 

puristusterän (3). 
 

 

HUOMIO: Kuvissa näytetään vasemmanpuoleinen sivuroiskeläppä, toista sama 
toimenpide oikeanpuoleiselle. 

 

 

  

49. SIVUROISKELÄPPIEN KORKEUDEN SÄÄTÖ 

Jos alustan sivuroiskeläppien kumit eivät ole oikeassa asennossa suhteessa lattiaan niin nämä eivät takaa 
kunnollista työjälkeä eli eivät takaa veden keräämistä kohti lattianpyyhintä, siksi roiskeläppien kumin 
korkeutta tulee säätää. Tämä toimenpide voidaan suorittaa alustan ollessa työasennossa toimimalla 
seuraavalla tavalla: 

1. Varmista, että seisontajarru on päällä, muussa tapauksessa laita se päälle 
2. Tarkista, että sähkölaitteiston liitin on irti akkuliittimestä, muussa tapauksessa irrota se 
3. Tarkista, että yleiskytkin on asennossa “0” muuten aseta se asentoon "0" 

 

  

4. Toimi kääntämällä myötäpäivään tai vastapäivään alustan rungossa olevia nuppeja (1) 
 

 

HUOMIO: Kääntämällä nuppeja(1) myötäpäivään sivuroiskeläpät nousevat 
lattiasta kun taas kääntämällä nuppeja (1) vastapäivään sivuroiskeläpät lähestyvät 
lattiaa. 

 
5. Tarkista, että takaroiskeläpän kumi (2) nojaa tasaisesti maahan 
 

 
  

Kulun aikana sivuroiskeläppien kumin on työskenneltävä 5 mm taitettuna hieman ulospäin koko 
pituudeltaan. 

 
  

50. PUHDISTUSAINELIUOKSEN JAKELUPUTKEN PUHDISTUS 

Jos alustan rungossa oleva pesuaineliuoksen jakeluputki on tukossa, tämä ei levitä pesuaineliuosta 
tasaisesti lattialle, aiheuttaen laitteen huonon toiminnan. Astian puhdistamiseksi toimi seuraavalla tavalla: 
 
1. Tarkista, että alustan runko on työskentelyasennossa, muussa tapauksessa käännä valitsin I-DRIVE 

asentoon "pesu" ja alustan laskeutuu 
2. Tarkista, että sähkölaitteiston liitin on irti akkuliittimestä 
3. Tarkista, että laitteen yleiskatkaisin on asennossa "0", muussa tapauksessa käännä avainta 

neljäsosakierrosta vasemmalle 
4. Tarkista, että seisontajarru on kytketty, muussa tapauksessa kytke se polkimen (1) avulla 
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5. Sulje vesihana kääntämällä nuppia (2) myötäpäivään 
 

 
  

6. Sopivia työkaluja käyttäen irrota kiinnitin (3), joka kiinnittää kumiletkun (4) jakeluputkeen 
 

 

HUOMIO: Nämä toimenpiteet on suoritettava hanskat kädessä, jotka estävät 
kontaktin vaarallisten liuosten kanssa. 

 

 
  

7. Sopivia työkaluja käyttäen irrota ruuvit (5), jotka kiinnittävät pesuaineliuoksen jakeluputken (6) alustaan 
 

 
  

8. Irrota pesuaineliuoksen jakeluputki alustan rungosta työntämällä sitä kohti laitteen oikeanpuoleista 
sivua 

9. Puhdista pesuaineliuoksen jakeluputki juoksevan veden alla 
10. Asenna uudelleen kaikki 
 

 
  

51. ANNOSTELULAITTEISTON PESU 

Jos laitetta käytetään pidemmän aikaa (yli 48 tuntia), suosittelemme pesemään annostelujärjestelmän 
toimien seuraavalla tavalla: 
 
1. Tarkista, että lattianpyyhin on lepoasennossa (irti maasta) 
2. Varmista, että seisontajarru on päällä, muussa tapauksessa laita se päälle 
3. Tarkista, että sähkölaitteiston liitin on irti akkuliittimestä, muussa tapauksessa irrota se 
4. Tarkista, että yleiskytkin on asennossa “0” muuten aseta se asentoon "0" 

 
  

5. Avaa puhdistusainesäiliön korkki (1) ja täytä säiliö puhtaalla vedellä 
6. Sulje pesuainesäiliön korkki 
7. Tarkista, että liuossäiliössä on puhdasta vettä 
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8. Tarkista, että vesihana (2) on täysin auki 
9. Tarkista, että ohitushana (3) on asennossa “annostelujärjestelmä”  

 
 

 
  

10. Käännä veden säätönuppi (3) maksimiasentoon 
11. Käännä puhdistusaineen prosenttimäärän säätönuppi (4) maksimiasentoon 

 

 
 
 

 

12. Kytke akkuliitin laitteen liittimeen 
13. Käännä yleiskytkimen avainta neljänneskierros myötäpäivään (vie se asentoon 1). 
14. Vapauta seisontajarru 
15. Tarkista, että valittu työskentelyohjelma on työ (asento C). 

 

 
  

16. Vapauta seisontajarru  
17. Paina hieman kiihdyttimen poljinta (6) mahdollistaaksesi alustan ja annostelujärjestelmän toiminnan 
18. odota muutama minuutti pitäen läsnäolovipuja painettuina (yleensä 2-4 minuuttia) mahdollistaaksesi 

annostelujärjestelmän pesun 
19. Tyhjennä kokonaan liuossäiliö ja puhdistusainesäiliö 
20. Laita laite pysäköintialueelle varastointia varten 

 

HUOMIO: Tänä aikana laitteesta tulee ulos puhdistusainetta 

 

  

  

  

  

3 

6 

4 

3 



 

  
40

TOIMINNAN OHJAUS 
  

52. LAITE EI KÄYNNISTY 

1. Tarkista, että akuissa on latausta 
2. Tarkista, että sähkölaitteiston liitin on kytketty akkuliittimeen 
3. Tarkista, että avaimella toimiva katkaisin on asennossa ON/I 

 

  

53. HARJOIHIN TULEE LIIAN VÄHÄN VETTÄ 

1. Tarkista, että liuossäiliössä on vettä 
2. Tarkista, että pesuaine- vesiliuoksen ulostulon säätönappula (1) on auki 
3. Tarkista, että vesi-/pesuainevalitsimet (2-3) ovat auki 
4. Puhdista laitteen eteen asetettu liuossuodatin 
5. Tarkista, että pesuaineliuoksen jakeluputki, joka sijaitsee alustan rungossa, on vapaa 

 

 

 
  

54. LATTIANPYYHIN EI KUIVAA KUNNOLLA 

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

 

  

55. LAITE PUHDISTAA HUONOSTI 

1. Tarkista harjojen kulumisaste ja vaihda tarvittaessa. Harjat tulee vaihtaa, kun harjakset ovat noin 
15 mm mittaiset. Vaihtoa varten katso “HARJOJEN VAIHTO”, tai “ HARJOJEN IRROTUS” ja 
“HARJOJEN ASENNUS”. Kuluneiden harjojen kanssa työskentely saattaa vaurioittaa lattiaa. 

2. Käytä erityyppistä harjaa kuin laitteessa on sarja-asennuksena. Jos lattian lika on hyvin pinttynyttä, 
suosittelemme käyttämään erityisharjoja, jotka toimitetaan pyynnöstä tarpeen mukaan (katso kohtaa 
“HARJOJEN VALINTA JA KÄYTTÖ”). 

 

  

56. LIIALLINEN VAAHDON MUODOSTUMINEN 

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. 

 

  

57. IMU EI TOIMI 

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

PUHDISTUS” kappaleessa “PÄIVITTÄINEN HUOLTO”) 

 

  

58. HARJOJEN MOOTTORI EI TOIMI 

HUOMIO lattioiden vaurioitumisen estämiseksi moottori käynnistyy ainoastaan kun laite liikkuu eteenpäin 
 
1. Tarkista, että alusta on laskettuna etenemisen aikana 
2. Käyttäjän on istuttava paikoillaan 
3. Tarkista ettei lämpösuojus ole lauennut. 
4. Tarkista moottorien kytkentä astinlautojen alla sijaitsevaan mammuttiin. 
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59. SÄHKÖSULAKKEET JA LÄMPÖSUOJUKSET 

Laite on varustettu seuraavilla sähkösuojajärjestelmillä: 

Tehosulakkeilla, jotka sijaitsevat sähkökaapissa ja jotka suojaavat oikosuluilta. 
Lämpövirrankatkaisimilla, jotka sijaitsevat kahvan ulkopuolella ja jotka suojaavat seuraavia moottoreita: 

1. 25 A virrankatkaisin vasemmanpuoleiselle imulaitteen moottorille 
2. 25 A virrankatkaisin oikeanpuoleiselle imulaitteen moottorille 
 
Toimintahäiriön sattuessa, tarkista ettei lämpösuojus ole lauennut. Moottorin ylikuumentuessa sen 
lämpösuojus aktivoituu estäen sähkönsyötön. Odota jäähtymistä pari minuuttia ja paina sitten 
virrankatkaisimen painiketta aktivoidaksesi moottorin toiminnan. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä 
huoltokeskukseen. 

 

  

60. VEDEN/PESUAINEEN AUTOMAATTINEN ANNOSTELUJÄRJESTELMÄ EI TOIMI 

Automaattinen veden/pesuaineen annostelujärjestelmä on suunniteltu tukevuuden ja luotettavuuden 
suhteen erittäin tarkkoja kriteerejä noudattaen; mikäli siitä huolimatta syöttöpumppu ei kuitenkaan toimi, 
kone pystyy toimimaan myös kyseisen järjestelmän ollessa poissa käytöstä. 
Veden/puhdistusaineen automaattisen annostelujärjestelmän ohittamiseksi on laitteen etuosassa 
sijaitsevan hanan vipua (1) käännettävä vastapäivään. Näin voidaan työskennellä myös ilman järjestelmää, 
mutta olemalla silti varmoja, että liuossäiliöön tulee oikea sekoitus vettä ja puhdistusainetta eikä pelkästään 
vettä. Annostelujärjestelmän ollessa pois käytöstä veden virtausta säädetään ohjauspylväässä olevan 
hanan avulla. 
Korjausta varten käänny valtuutetun FIMAP-jälleenmyyjän puoleen .  

  

61. HÄLYTYKSET 

Laite on varustettu vilkkuvalla merkkivalolla (1) vetomoottorin ohjausjärjestelmän toimintahäiriöiden 
diagnoosia varten. Jokainen sekvenssi (peräkkäisten vilkkujen lukumäärä) vastaa yhtä vikatyyppiä. 
Tällaisten vilkkujen ilmestyessä toimintahäiriön yhteydessä, on otettava yhteyttä huoltopalveluun ja 
ilmoitettava vilkkujen lukumäärä. 
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Suorita koneen hävittäminen koneen käyttömaassa noudatettavien jätteiden hävittämistä koskevien 
määräysten mukaisesti. 
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POLYPROPEENIHARJA (PPL) 
Käytetään kaikentyyppisille lattioille, kestää hyvin kulutusta ja lämmintä vettä (ei yli 60-asteista). PPL ei ole hygroskooppinen ja säilyttää siksi 
ominaisuutensa myös työskenneltäessä kostealla pinnalla. 
 
NAILONHARJA 
Käytetään kaikille lattiatyypeille. Kestää erittäin hyvin kulumista ja kuumaa vettä (jopa yli 60 asteista). Nailon on hygroskooppinen kuitu ja siksi 
työskenneltäessä märällä pinnalla nailon vähitellen menettää ominaisuutensa. 
 
HANKAAVA HARJA 
Tämän harjan harjakset kuormitetaan erittäin aggressiivisilla hankaavilla aineilla. Käytetään erittäin likaisten lattioiden puhdistukseen. Lattian pinnan 
vahingoittumisen estämiseksi, suosittelemme käyttämään mahdollisimman vähäistä painetta. 
 
HARJASTEN PAKSUUS 
Paksummat harjakset ovat jäykemmät ja siksi niitä käytetään sileihin lattioihin tai lattioihin, joissa laattojen välit ovat pienet. 
Epätasaisille lattioille tai joissa on kohoumia tai syvät laattojen välit, suosittelemme käyttämään pehmeämpiä harjaksia, jotka menevät helposti syvemmälle. 
Muistutamme, että kun harjakset ovat kuluneet ja siksi liian lyhyet, ne muuttuvat jäykiksi eivätkä enää puhdista syvältä, koska kuten tapahtuu liian isoille 
harjaksille, myös kuluneet pyrkivät hypähtelemään. 
 
VETOLAITTEEN KIEKKO 
Vetolaitteen kiekkoa suositellaan kiiltävien pintojen puhdistukseen. 
On olemassa kahdenlaisia vetokiekkoja: 
1. Perinteinen vetokiekko on varustettu sarjalla ankkurikärkiä, jotka pitävät kiinni ja vetävät hankaavaa kiekkoa työskentelyn aikana. 
2. Ankkurikärkien lisäksi CENTER LOCK-tyyppinen vetokiekko on varustettu muovisella keskuslukitusjärjestelmällä, jonka avulla hankaava kiekko 

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

HARJOJEN VALINTATAULUKKO 

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

SMG 130 2 

414289 
414290 

PPL 
HANKAAVA 

1 
- 

210 1012 
Musta, sylinterimäinen harja 
Sylinterimäinen harja 

411698 
411699 

PPL 
PPL+TERÄS 

 450  
Kiekkomainen harja 
Kiekkomainen harja 
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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 

mallit. SMG 130 
 
ovat yhdenmukaiset seuraavien direktiivien kanssa: 
 
2006/42/EY: Konedirektiivi. 
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 61000-6-2:2005/AC:2005  
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012  
EN 62233:2008/AC:2008 
 
Teknisen kansion kokoamiseen valtuutettu henkilö: 
 
Sig. Giancarlo Ruffo 
Via Invalidi del Lavoro n.1 
37050 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY 
 
 
 
 

Santa Maria di Zevio, 18/09/2019 
 

FIMAP S.p.A. 
Laillinen edustaja 

Giancarlo Ruffo 
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