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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.

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.

KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT

YLEISKUVAUS

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

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

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

Tietomerkki:
Antaa koneen käyttäjälle lisätietoja laitteen käytön parantamiseksi.

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

Syövyttävistä aineista varoittava merkki:
Ilmoittaa käyttäjälle, että tämän on käytettävä aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien, syövyttävien aineiden aiheuttamien vakavien 
onnettomuuksien estämiseksi.

Akkuhappojen vuotamisesta varoittava merkki:
Varoittaa käyttäjää hapon vuotamisriskistä tai akkuhappojen erittymisestä akkujen latauksen aikana.

Liikkuvista siirtovaunuista varoittava merkki:
Tarkoittaa että pakkauksessa olevaa tuotetta tulee siirtää tilanteeseen sopivilla ja sovellettavien määräysten mukaisilla siirtovaunuilla.

Tilan ilmanvaihtopakosta ilmoittava merkki:
Ilmoittaa koneen käyttäjälle, että tilan ilmanvaihdosta on huolehdittava akkujen latauksen aikana.

Suojakäsineiden käyttöpakosta ilmoittava merkki:
Ilmoittaa käyttäjälle, että tämän on käytettävä aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien, leikkaavien esineiden aiheuttamien vakavien 
onnettomuuksien estämiseksi.

Työkalujen käyttöpakkoa tarkoittava merkki:
Ilmoittaa käyttäjälle, että tämän on käytettävä työkaluja, joita ei ole koneen pakkauksessa.

Päälle astumisen kieltosymboli:
Ilmoittaa käyttäjälle, että koneen osien päälle ei saa astua, jottei käyttäjälle itselleen aiheudu vakavia vahinkoja.

Kierrätysmerkki:
Kehottaa käyttäjää tekemään toimenpiteet laitteen käyttöpaikassa voimassa olevien ympäristösäädösten mukaisesti.

Hävitysmerkki:
Lue huolellisesti kohdat, joiden edellä on tämä merkki; näissä kohdissa kerrotaan laitteen asianmukaisesta hävittämisestä.
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Koneen tärkeimmät osat ovat seuraavat:

1. Etutyövalot.
2. Varoitusvilkku.
3. Keräyssäiliön kierron pysäytysvipu.
4. Liuossäiliön annostuskorkki.
5. Liuossäiliön pikatäyttöputki.
6. Liuossäiliön tasoputki.
7. Hätäpainike.
8. Tarvikeverkko.
9. Keräyssäiliön kansi.
10. Keräyssäiliö.
11. Käyttäjän istuin.
12. Liuossäiliö.
13. Pesevän alustan runko.
14. Keräyssäiliön tyhjennysputki.
15. Takavalot.
16. Lattianpyyhkimen imuletku.
17. Lattianpyyhkimen runko-osa.
18. Ohjausnäyttö.
19. Alustan lisäpaineen valintavipu.

20. Äänimerkin antolaitteen painike.
21. Pesuaineen automaattisen annostelijan lisävarusteluryhmän 

ohjauspainike (malli FSS) tai pesuaineliuoksen kierräyksen 
lisävarusteluryhmän ohjauspainike (malli FLR).

22. Säiliöiden puhdistuspistoolin lisävarusteluryhmän ohjauspainike.
23. Nesteiden imukärkiryhmän (lisävaruste) ohjauspainike.
24. Ohjauspyörä.
25. Peruutuksen valintavipu.
26. Ajopoljin.
27. Pesuaineliuoksen suodatin.
28. Avaimella toimiva yleiskatkaisin.
29. Pesuaineliuoksen hanan ohjausvipu.
30. Sähköjarrun ohjausvipu.
31. Imumoottorin tuloilmansuodatin.
32. Keräyssäiliön suodatin.

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

KOHDERYHMÄT
Tämä käyttöopas on tarkoitettu sekä koneen käyttäjälle että sen huollosta vastaaville päteville teknikoille. Laitteen käyttäjät eivät saa suorittaa 
toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yksinomaan pätevien teknikoiden suoritettaviksi. Valmistajayritys ei vastaa tämän kiellon noudattamatta 
jättämisestä johtuvista vahingoista.

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPPAAN
Käyttö- ja huolto-opasta on säilytettävä koneen välittömässä läheisyydessä, asianmukaisessa taskussa, suojassa nesteiltä ja kaikelta muilta sen 
luettavuuteen mahdollisesti vaikuttavilta tekijöiltä.

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, näytä tavarantoimittajalle vahingon suuruus ja ota samalla yhteyttä 
asiakaspalveluumme. Ainoastaan toimimalla tällä tavoin nopeasti, on mahdollista saada puuttuvat osat tai korvauksen vaurioista.

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

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

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

KÄYTTÖTARKOITUS – AIOTTU KÄYTTÖ
Tämä lattioiden märkälakaisukone on suunniteltu ja valmistettu ammattikäyttäjän suorittamaan sileiden ja tasaisten lattioiden turvalliseen 
puhdistamiseen (pesemiseen ja kuivaamiseen) myymälöissä, julkisissa tiloissa ja tehdastiloissa. Lattioiden märkälakaisukone ei sovellu 
mattojen tai kokolattiamattojen pesemiseen.  Lattioiden märkälakaisukone sopii käytettäväksi ainoastaan suljetuissa tai katetuissa tiloissa.

HUOMIO: konetta ei tule käyttää sateessa tai vesisuihkussa.

Konetta ON KIELLETTYÄ käyttää räjähdysalttiissa tiloissa vaarallisten jauheiden tai syttyvien nesteiden keräämiseen. Laite ei sovi 
henkilöiden tai esineiden kuljettamiseen.

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

KÄYTÄNNÖT
Kaikki tämän käyttöoppaan viittaukset etu ja taka, eteen ja taakse sekä oikea ja vasen, on tarkoitettu ymmärrettäviksi käyttäjän paikalta 
katsottuna käyttäjän ollessa ajoasennossa kädet ohjauspyörällä.
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TUNNUSLAATTA
Tunnuslaatta on sijoitettu ohjauspylvään takaosaan ja se sisältää koneen yleistiedot sekä 
erityisesti sen sarjanumeron. Sarjanumero on erittäin tärkeä tieto, joka on aina ilmoitettava 
jokaisen huoltopyynnön sekä varaosahankinnan yhteydessä. Tunnistuslaatta sisältää seuraavat 
tiedot:

1. Laitteen akkujen paino kiloina.
2. Laitteen IP-suojausluokka.
3. Laitteen bruttopaino kiloina.
4. Laitteen tunnistuskoodi.
5. Laitteen sarjanumero.
6. Laitteen tunnistusnimi.
7. Laitteen kuluttama nimellisteho watteina ilmaistuna.
8. Suurin mahdollinen ajettava kaltevuus työvaiheessa prosentuaalisesti ilmaistuna.
9. Laitteen valmistusvuosi.
10. Laitteen nimellisjännite voltteina ilmaistuna.
11. Laitteen kauppanimi ja valmistajan osoite.

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

11

10

9

8

7

6

1

2

3

4

5

8



TEKNISET TIEDOT

Huomautukset:
(1) Työkapasiteetti lasketaan etenemisnopeudella 2,8 km/h.
(2) Sähköiset ominaisuudet viittaavat moottorin kilven tietoihin.
(3) Viittaa aktiivisella siirto-työohjelmalla suurimpaan ajettavaan kaltevuuteen; koneen kummankin säiliön ollessa tyhjinä; akut ovat 

koneessa ja käyttäjä ohjauspaikalla.
(4) Viittaa aktiivisella siirto-työohjelmalla suurimpaan saavutettavaan nopeuteen; koneen kummankin säiliön ollessa tyhjinä; akut ovat 

koneessa ja käyttäjä ohjauspaikalla.
(5) Viittaavat koneen mittoihin ilman, että lattianpyyhintä on asennettu.
(6) Viittaa koneen painoon kummankin säiliön ollessa tyhjänä; koneessa ei ole akkuja eikä käyttäjää.
(7) Viittaa koneen painoon kummankin säiliön ollessa tyhjänä; akut ovat koneessa ja käyttäjä ohjauspaikalla (paino teoreettisesti 75 kg).
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KONEESSA KÄYTETYT MERKIT

Suodattimen rungon paikan merkki:
Kiinnitetään koneen etusivuun ilmoittamaan liuossäiliön suodattimen sijainnin.

P Käyttöönottovivun paikan merkki - lisäpaineen käytöstäpoisto:
Kiinnitetään käyttöönottovipuun - keskialustan lisäpaineen käytöstäpoisto.

R Käyttöönottovivun paikan merkki - peruutuksen käytöstäpoisto:
Kiinnitetään käyttöönottovipuun - peruutuksen käytöstäpoisto.

Keräyssäiliön tyhjennysputken merkki:
Kiinnitetään koneen takaosaan keräyssäiliön tyhjennysputken merkitsemiseksi.

Liuossäiliön täytön maksimilämpötilan merkki:
Kiinnitetään koneen liuossäiliön vasemmalle sivulle ilmoittamaan maksimilämpötilan, joka vedellä saa olla liuossäiliön turvallisen 
täytön takaamiseksi.

Liuossäiliön täyttämisen symboli:
Käytetään koneen liuossäiliön vasemmassa sivussa ilmoittamaan sisällä olevan veden tai pesuaineliuoksen määrää. Sivussa 
oleva symboli tarkoittaa, että säiliössä on neljännesosa ainetta tilavuuteen nähden.

Liuossäiliön täyttämisen symboli:
Käytetään koneen liuossäiliön vasemmassa sivussa ilmoittamaan sisällä olevan veden tai pesuaineliuoksen määrää. Sivussa 
oleva symboli tarkoittaa, että säiliö on puolillaan tilavuuteen nähden.

Liuossäiliön täyttämisen symboli:
Käytetään koneen liuossäiliön vasemmassa sivussa ilmoittamaan sisällä olevan veden tai pesuaineliuoksen määrää. Sivussa 
oleva symboli tarkoittaa, että säiliössä on kolme neljäsosaa ainetta tilavuuteen nähden.

Liuossäiliön täyttämisen symboli:
Käytetään koneen liuossäiliön vasemmassa sivussa ilmoittamaan sisällä olevan veden tai pesuaineliuoksen määrää. Sivussa 
oleva symboli tarkoittaa, että säiliö on täynnä.

KONEESSA KÄYTETYT TARRAT

Pääkytkimen merkki:
Kiinnitetty koneen etuosaan sijaitsevaan ohjauspaneeliin ilmoittamaan pääkytkimestä.

Pesuaineliuoshanan hallintapainikkeen merkki:
Kiinnitetään lähelle ohjauspylvästä merkitsemään pesuaineliuoshanan ohjausvivun hallintapainikkeen.

Käyttö- ja huolto-oppaan lukemisesta muistuttava merkki:
Kiinnitetään lähelle ohjauspylvästä muistuttamaan, että käyttö- ja huolto-opas pitää lukea ennen koneen käyttöä.

Käyttö- ja huolto-oppaan lukemisesta muistuttava merkki:
Käytetään alustan rungossa; ilmoittaa, että harjapään läheisyyteen meneminen on kielletty harjan ollessa liikkeessä.

Varoitusetiketti; lue akkulaturin käyttöopas (mallit, joissa on CB):
Kiinnitetään ohjauspylvään läheisyyteen muistuttamaan siitä, että akkulaturin käyttöopas on luettava. Se kehottaa myös 
kiinnittämään huomiota latausjakson suorittamisen ajankohtaan sekä sen kestoaikaan.

Akkujen latausjakson suorittamisesta tiedottava etiketti (mallit, joissa ei ole CB:tä):
Käytetään ohjauspylvään läheisyydessä; ilmoittaa kuinka akut ladataan oikealla tavalla.
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Päivittäisestä huollosta ilmoittava merkki:
Käytetään ohjauspylvään läheisyydessä; ilmoittaa, että koneen vesijärjestelmän hana on suljettava sekä suodattimet ja 
lattianpyyhin on puhdistettava jokaisen työjakson jälkeen.

Varoitusmerkki, joka varoittaa akkujen latauksen aikaisesta tilasta:
Käytetään ohjauspylvään läheisyydessä; sisältää luettelon akkujen latauksen aikana noudatettavista varotoimista.

Vesijärjestelmän suodattimen huollosta ilmoittava merkki:
Käytetään vesijärjestelmän suodattimen läheisyydessä; ilmoittaa käyttäjälle, että suodatin on puhdistettava jokaisen työjakson 
jälkeen.

Ruiskupistoolin ohjauksen merkki (lisävaruste):
Kiinnitetään lähelle ohjauspylvästä merkitsemään ruiskupistoolin hallintapainiketta (lisävaruste). Koneen takaosassa ilmoittaa 
ruiskupistoolin tukikoukusta.

Vesijärjestelmän pumppukotelon merkki:
Käytetään koneen vesijärjestelmän pumppukotelossa; ilmoittaa kuinka järjestelmän putket yhdistetään oikein.

Pesuaineliuoksen automaattisen annostelujärjestelmän varoitusmerkki (FSS-mallit):
Käytetään pesuainekanisterin läheisyydessä; ilmoittaa, minkä tyyppistä pH:ta voidaan käyttää FSS-järjestelmän kanssa sitä 
vahingoittamatta.

Pesuaineen laimennuksen merkki (FSS-mallit):
Käytetään pesuainekanisterin läheisyydessä; ilmoittaa pesuainekanisterin tilavuuden ja laimennusprosentin FSS-järjestelmässä.

Pesuaineliuoksen automaattisen annostelujärjestelmän aktivointipainikkeen merkki (FSS-mallit):
Käytetään ohjauspylväässä: ilmoittaa pesuaineliuoksen automaattisen annostelujärjestelmän ohjauspainikkeesta.

Nesteiden imukärkiryhmän komponenttien sijoittamisen ilmoittava merkki:
Käytetään ohjauspylvään etuosassa; ilmoittaa kuinka nesteiden imukärkiryhmän putket on sijoitettava.

Nesteiden imukärkiryhmän komponenttien sijoittamisen ilmoittava merkki:
Käytetään keräyssäiliön kannen yläpuolella; ilmoittaa, kunka imuputki ja nesteiden imukärkilaite on sijoitettava.

Käsien murskaantumisvaarasta ilmoittava merkki:
Ilmoittaa, että kädet voivat vahingoittua, jos ne jäävät puristuksiin kahden pinnan väliin.

Äänimerkin hallintapainikkeen merkki:
Kiinnitetään lähelle ohjauspylvästä merkitsemään äänimerkin hallintapainikkeen.

Pesuaineliuoksen kiertojärjestelmän aktivointipainikkeen merkki (mallit FLR):
Käytetään ohjauspylväässä: ilmoittaa pesuaineliuoksen kiertojärjestelmän ohjauspainikkeesta.

Pesuaineliuoksen automaattijärjestelmän aktivointipainikkeen merkki (FSS-mallit):
Käytetään ohjauspylväässä: ilmoittaa pesuaineliuoksen annostelun automaattisen järjestelmän ohjauspainikkeesta.
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OHJAUKSEN NÄYTTÖRUUTU (PRO-MALLIT)
Ohjauksen näyttöruutu jakautuu seuraavasti:

1. Liikenopeuden säätöpainikkeet.
2. Komentopainike “ECO MODE”.
3. Alustan ohjauksen / harjan irrotuksen ohjauspainike (koskee vain 

yksiharjaista mallia).
4. Ohjelman “ALUE 2” aktivointipainike.
5. Ohjelman “ALUE 3” aktivointipainike.
6. Ohjelman “ALUE 1” aktivointipainike.
7. Lattianpyyhkimen komentopainike / toiminnon FNC “FIMAP NOISE 

CANCELING” aktivointi.
8. Pesuaineliuoksen säätöpainikkeet.
9. Ohjausnäyttö.7

6 5

4

3

2

8

9

1

OHJAUSNÄYTTÖ (PLUS-MALLIT)
Ohjausnäyttö jakautuu seuraavasti:

1. Koneen vesijärjestelmässä oleva pesuaineliuoksen taso.
2. Aktiivisen ECO-MODE-toiminnon merkki.
3. Tuntilaskin.
4. Akkulaturin taso.
5. Kytketyn kaluston hallintajärjestelmän merkki (FFM-mallit).
6. Koneen etenemisnopeuden taso.
7. Pesuaineliuoksen kiertojärjestelmän deaktivoinnin merkki (mallit FLR).
8. Alustan lisäpainetoiminnon aktivoitumisen symboli.

1

2

1 6

2

8

5

7

3 4

OHJAUKSEN NÄYTTÖRUUTU (PLUS-MALLIT)
Ohjauksen näyttöruutu jakautuu seuraavasti:

1. Tietokenttä.
2. Drive Select -valitsin.
3. Eco-ohjelman näppäin.
4. Suoritustasojen osoittimet.
5. Taustavideokameran näppäin.
6. Valikkonäppäin.
7. Teksti-ilmaisin.
8. Alueohjelman (zone) näppäin.

DRIVE

0000.00 100%

1

8 74

32

6 5 4

TIETOKENTTÄ
Tietokenttä jakautuu seuraavasti:

1. Fimap Fleet Management -symboli aktiivinen.
2. Fimap Solution Saver -symboli aktiivinen tai Fimap Long Range aktiivinen.
3. Työvalojen palamisen symboli.
4. Tuntilaskin.
5. Akkujen lataustaso.
6. Virheen symboli.

DRIVE

0000.00 100%

1 62 3 4 5
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PAKETOIDUN KONEEN LIIKUTTELU
Koneen kokonaispaino pakkauksen kanssa on 205 kg.

HUOM: Pakkauksen kaikkia komponentteja suositellaan säilytettäviksi, sillä niitä 
saatetaan tarvita siinä tapauksessa, että konetta pitää kuljettaa.

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

A 1385mm
B 750mm
C 1460mm

LAITTEEN POISTAMINEN PAKKAUKSESTA
Kone on erityisen pakkauksen sisällä. Kone poistetaan pakkauksesta seuraavalla tavalla:

1. Aseta ulkoisen pakkauksen alaosa lattian kanssa kosketukseen.

HUOM: Käytä apuna pahviin painettuja merkintöjä.

2. Poista ulommainen pakkaus.

VAROITUS: Kone on pakattu erityisen pakkauksen sisään. Koska pakkauksen osat (muovipussit, niitit jne.) saattavat olla vaarallisia, niitä 
ei saa jättää lasten tai muuten taitamattomien ulottuville.

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Nämä toimenpiteet on suoritettava käsineet kädessä, jotta vältetään mahdolliset kosketukset reunoihin ja 
metallisiin osiin.

3. Aseta koneen takaosaan kalteva taso.

HUOMIO: kaltevan tason kaltevuuden on oltava sellainen, ettei se vahingoita konetta sen laskun aikana.

4. Kone on kiinnitetty tasoon kiiloilla (1), jotka lukitsevat pyörät (Kuva 1); poista nämä kiilat.
5. Asetu koneen takaosaan oikealle ja varmista, että ajon vaihdemoottorissa oleva sähköjarru ei ole aktiivisena. Kierrä vipua (2) myötäpäivään 

(kuva 2).
6. Laske kone rampilta.

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

21 1

2

KONEEN KULJETUS
Koneen turvallisen kuljettamista varten suositellaan toimimaan seuraavalla tavalla:

VAARA: Ennen mihinkään toimenpiteisiin ryhtymistä on noudatettava tarkasti voimassa olevia vaarallisten aineiden kuljetusta koskevia 
säädöksiä.

1. Tarkista, että liuossäiliö ja keräyssäiliö ovat tyhjiä; jos eivät ole, tyhjennä ne (lue kappaleet "LIUOSSÄILIÖN TYHJENNYS" ja 
"KERÄYSSÄILIÖN TYHJENNYS").

2. Istu ohjauspaikalle.
3. Kytke avain (1) ohjauspaneelissa olevaan pääkytkimeen. Vie yleiskatkaisin asentoon “I” (kuva 1).
4. Nosta alustan runkoa, PRO-mallissa painetaan “ALUSTAN OHJAINTA” (2), joka sijaitsee ohjauspaneelissa (kuva 2). PLUS-malleissa 

valitse ohjausnäytössä olevalla DS-valitsimella (kuva 3) ohjelma “siirto” (3) (lue kappale “DS-VALITSIN (DRIVE SELECT)”).

HUOM: Heti kun painiketta (2) painetaan ohjauspaneelista, vihreä led (4) “ALUSTAN RUNGON TYÖASENTO” sammuu (kuva 2).

5. PRO-malleissa nostetaan lattianpyyhkimen runkoa painamalla ohjauspaneelissa olevaa “LATTIANPYYHKIMEN KOMENTOPAINIKETTA” 
(5) (kuva 2).

HUOM: Heti kun painiketta (5) painetaan ohjauspaneelista, vihreä led (6) “LATTIANPYYHKIMEN RUNGON TYÖASENTO” (kuva 2) 
sammuu.

6. Kun ajopoljinta (7) (Kuva 4) painetaan, kone lähtee liikkeelle.
7. Nosta kone rampin avulla kuljetusvälineeseen.

13



LAITTEEN VALMISTELU
KONEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON
Jotta tarvittavat toimenpiteet voitaisiin suorittaa turvallisesti, kone on saatettava turvalliseen kuntoon seuraavien vaiheiden mukaisesti:

1. Varmista, että liuossäiliö on tyhjä; jos näin ei ole, tyhjennä se (ks. kappale "LIUOSSÄILIÖN TYHJENNYS").
2. Varmista, että keräyssäiliö on tyhjä; jos näin ei ole, tyhjennä se (ks. kappale "KERÄYSSÄILIÖN TYHJENNYS").
3. Nosta alustan runkoa, PRO-mallissa painetaan “ALUSTAN OHJAINTA” (1), joka sijaitsee ohjauspaneelissa (kuva 1). PLUS-malleissa 

valitse ohjausnäytössä olevalla DS-valitsimella (kuva 2) ohjelma “siirto” (3) (lue kappale “DS-VALITSIN (DRIVE SELECT)”).

HUOM: Heti kun painiketta (1) painetaan ohjauspaneelista, vihreä led (2) “ALUSTAN RUNGON TYÖASENTO” sammuu (kuva 1).

4. PRO-malleissa nostetaan lattianpyyhkimen runkoa painamalla ohjauspaneelissa olevaa “LATTIANPYYHKIMEN KOMENTOPAINIKETTA” 
(4) (kuva 1).

HUOM: Heti kun painiketta (4) painetaan ohjauspaneelista, vihreä led (5) “LATTIANPYYHKIMEN RUNGON TYÖASENTO” (kuva 1) 
sammuu.

5. Vie yleiskatkaisin asentoon "0" kääntäen avainta (6) neljänneskierros vastapäivään (Kuva 3). Ota avain pois ohjaustaulusta.
6. Poistu koneesta.
7. Paina keräyssäiliön irrotusvipua (7) ja käännä keräyssäiliö huoltoasentoon (kuva 4).
8. Irrota akkujen liitin koneen laitteiston yleisliittimestä (Kuva 5).
9. Käännä keräyssäiliö työasentoon. Varmista, että keräyssäiliön pidikejärjestelmä on kytketty oikein.

Back

0000.00 100%

2

3

1

5
2

4
1

543 6 7

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Tämän toimenpiteen aikana varmista, ettei harjan lähettyvillä ole henkilöitä tai esineitä.

HUOM: Käytetyn rampin kaltevuuden on oltava sellainen, ettei se vahingoita konetta.

8. Kun kone on asetettu kuljetusajoneuvolle, saata pääkytkin asentoon "0" kääntämällä avainta (1) vasemmalle (kuva 5). Ota avain pois 
ohjaustaulusta.

9. Poistu koneesta.
10. Paina keräyssäiliön irrotusvipua (8) ja käännä keräyssäiliö huoltoasentoon (kuva 6).

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Seuraavaksi kuvatut toimenpiteet saa tehdä vain pätevä henkilöstö. Liittimen virheellinen kytkentä saattaa 
aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön.

11. Irrota akkujen liitin koneen päälaitteiston liittimestä.
12. Käännä keräyssäiliö työasentoon. Varmista, että keräyssäiliön pidikejärjestelmä on kytketty oikein.

VAROITUS: kiinnitä kone varmasti käyttömaassa voimassa olevien säädösten mukaisesti, jottei se pääse liukumaan tai kaatumaan.

6

4 51 11

8

7Back
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6
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5
2

3
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AKKUJEN LAITTAMINEN KONEESEEN
Käänny akkujen koneeseen laittamista varten FIMAP-huoltoliikkeen teknikon puoleen.

VAROITUS: FIMAP ei ole millään tavoin vastuussa mahdollisista esine- tai henkilövahingoista, jos akkujen vaihtamisen on suorittanut 
joku muu kuin valtuuttamaton teknikko.

AKKUJEN HUOLTO JA HÄVITTÄMINEN
Noudata akkujen valmistajan antamia ohjeita akkujen huollossa ja latauksessa.
Kun akut ovat kuluneet loppuun, on niiden irrottaminen annettava FIMAP-huoltoliikeen teknikon tai erikoistuneen ja pätevän työntekijän 
suoritettavaksi; akut pitää poistaa akkutilasta asianmukaisilla nostolaitteilla.

HUOM: Käytetyt akut, jotka luokitellaan ongelmajätteeksi, on toimitettava valtuutetulle taholle, joka huolehtii niiden hävittämisestä lakien 
mukaan.

AKKUJEN LATAUS
Akut pitää ladata ennen ensimmäistä käyttökertaa ja silloin, kun niiden tuottama teho ei enää ole riittävä aiotun työtehtävän suorittamiseen.

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Jos koneessa on ohjauskortti ja akkulaturi, nämä on asetettu lyijyhappoakulle. Ota yhteyttä lähimpään 
FIMAP-huoltoliikkeeseen asetusten muokkaamiseksi, jos halutaan käyttää geeliakkuja.

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Akkujen pysyvien vaurioiden estämiseksi niiden täydellinen tyhjeneminen pitää välttää; akut tulee laittaa 
lataukseen muutamien minuuttien kuluessa siitä, kun akkujen tyhjenemisestä ilmoittava merkki aktivoituu.

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Älä jätä akkuja koskaan täysin tyhjiksi vaikka laitetta ei käytettäisikään.

1. Vie kone akkujen lataukseen tarkoitetulle alueelle.

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

VAARA: Akkujen lataustilan tulee olla varustettu tuuletuksella niin etteivät akuista tulevat kaasut keräänny ilmaan.

2. Tee koneen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "KONEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON").
3. Paina keräyssäiliön irrotusvipua (1) ja käännä keräyssäiliö huoltoasentoon (kuva 1).

Akut voidaan ladata koneessa ilman akkulaturia toimimalla seuraavalla tavalla: 

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Seuraavaksi kuvatut toimenpiteet saa tehdä vain pätevä henkilöstö. Liittimen virheellinen kytkentä saattaa 
aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön.

• Irrota sähkölaitteiston liitin akkuliittimestä (kuva 2).
• Kytke ulkoisen akkulaturin kaapeliliitin akkuliittimeen.

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

VAARA: Varmista ennen akkujen kytkemistä akkulaturiin, että laturi sopii käytössä oleville akuille.

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

• Käännä keräyssäiliötä kunnes kaasujousessa oleva tappi (2) tulee keräyssäiliötä vasten (kuva 3).

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Pidä keräyssäiliö auki koko akkujen latauksen ajan syntyvien kaasujen päästämiseksi ulos.

• Kun lataussykli on päättynyt, käännä keräyssäiliö huoltoasentoon ja irrota akkulaturin kaapelin liitin akkuliittimestä.
• Kytke sähkölaitteiston liitin akkuliittimeen (kuva 2).
• Käännä keräyssäiliö työasentoon (kuva 4). Varmista, että keräyssäiliön pidikejärjestelmä on kytketty oikein.
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Akut voidaan ladata koneessa akkulaturilla toimimalla seuraavalla tavalla:

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Seuraavaksi kuvatut toimenpiteet saa tehdä vain pätevä henkilöstö. Liittimen virheellinen kytkentä saattaa 
aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön.

HUOM: Lue huolellisesti lataukseen käytettävän akkulaturin käyttö- ja huolto-ohjeet; tämä asiakirja toimitetaan yhdessä koneen kanssa.

• Käännä keräyssäiliötä kunnes kaasujousessa oleva tappi (2) tulee keräyssäiliötä vasten (kuva 3).
• Irrota akkulaturin pistokkeen suojakorkki (3) (Kuva 5).

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Varmista ennen akkujen kytkemistä akkulaturiin, että laturi sopii käytössä oleville akuille.

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

HUOM: Akkulaturin syöttökaapeli toimitetaan ohjekirjan mukana pussissa.

• Liitä syöttökaapelin pistoke pistorasiaan.
• Liitä akkulaturin syöttökaapelin liitin akkulaturin pistokkeeseen.

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Pidä keräyssäiliö auki koko akkujen latauksen ajan syntyvien kaasujen päästämiseksi ulos.

• Irrota akkulaturin virtajohdon liitin pistorasiasta lataussyklin päätyttyä.
• Irrota akkulaturin syöttökaapelin liitin akkulaturin pistokkeesta.
• Aseta suojakorkki (3) takaisin akkulaturn pistokkeeseen (kuva 5).
• Käännä keräyssäiliö työasentoon (kuva 4). Varmista, että keräyssäiliön pidikejärjestelmä on kytketty oikein.

5

3

LIUOSSÄILIÖN TÄYTTÄMINEN
Ennen liuossäiliön täyttämistä on suoritettava seuraavat toimenpiteet:

1. Vie kone liuossäiliön täyttöön tarkoitettuun paikkaan.
2. Tee koneen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "KONEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON").
3. Asetu koneen etuosaan ja varmista, että vesijärjestelmän suodattimen korkki (1) on suljettu; jos näin ei ole, sulje se (kuva 1).

Liuossäiliön veden täyttäminen voidaan tehdä kahdella eri tavalla:

• Irrottamalla annostelukorkki (2) ja täyttämällä liuossäiliö kumiletkulla tai kannulla (Kuva 2).
• Käyttämällä täyttöputkea (3) (Kuva 3), tämän tarkoitus on tukea yksin vesiputkea; muista irrottaa annostelukorkki (2), jotta ilmantyhjennys 

toimii oikein.

4. Täytä puhtaalla vedellä, jonka lämpötila ei ole yli 50 °C (122 °F) eikä alle 10 °C (50 °F). Säiliössä olevaa määrää on mahdollista tarkkailla 
tasoletkun (4) avulla; tämä sijaitsee koneen vasemmalla puolella (kuva 4).
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PESUAINELIUOS
Mallit, joissa ei ole pesuaineen automaattista annostelujärjestelmää; kun liuossäiliö on täytetty puhtaalla vedellä, lisää säiliöön nestemäistä 
pesuainetta. Noudata pesuaineen valmistajan tarrassa ilmoitettua pitoisuutta ja muita ohjeita.
Jotta ei syntyisi liikaa imumoottoria vahingoittavaa vaahtoa, pidä pesuaineen prosentuaalinen osuus mahdollisimman alhaisena.

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

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

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

Mallit, joissa on automaattinen pesuaineen annostelujärjestelmä; kun liuossäiliö on täytetty puhtaalla vedellä, on toimittava seuraavalla tavalla:

1. Vie kone liuossäiliön täyttöön tarkoitettuun paikkaan.
2. Tee koneen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "KONEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON").
3. Paina keräyssäiliön irrotusvipua (1) ja käännä keräyssäiliö huoltoasentoon (kuva 1).
4. Irrota pesuainekanisterin korkissa oleva uroskappale (2) naaraskappaleesta (3) (kuva 2).

HUOM: ennen uroskappaleen vetämistä on painettava naaraskappaleessa olevaa vipua.

5. Poista pesuainekanisteri (4) liuossäiliössä olevasta tilasta painaen kanisterissa olevaa kahvaa (kuva 3).
6. Kierrä auki pesuainekanisterissa oleva korkki (5) (kuva 4).
7. Täytä kanisteri halutulla pesuaineella koneessa olevassa tarrassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

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

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

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

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.

8. Sulje korkki (5) oikein, jotta nestettä ei pääsisi vuotamaan työn aikana; huolehdi siitä, että pesuaineen tulosuodatin (6) on asetettu oikein 
kanisterin pohjalle (kuva 5 ).

9. Aseta kanisteri takaisin sille tarkoitettuun lokeroon liuossäiliössä tarttuen kanisterissa olevaan kahvaan.
10. Kytke uroskappale pesuainekanisterin korkissa olevaan naaraskappaleeseen.
11. Käännä keräyssäiliö työasentoon (kuva 6). Varmista, että keräyssäiliön pidikejärjestelmä on kytketty oikein.
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VESIJÄRJESTELMÄN SUODATTIMEN ASENTAMINEN
Ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa on vesijärjestelmän suodatin palautettava normaalitilaan; pakkaussyistä siitä on poistettu 
suodatinpatruuna ja korkki. Suodatinpatruuni laitetaan vesijärjestelmän suodattimeen seuraavalla tavalla:

1. Vie laite huoltotoimenpiteiden suorittamiseen tarkoitettuun paikkaan.
2. Tee koneen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "KONEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON").

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Suosittelemme käyttämään aina suojakäsineitä käsiin kohdistuvien vakavien onnettomuuksien 
estämiseksi.

3. Sulje poistohanan virtaus ja siirrä ohjauspylvään vasemmassa sivussa olevaa nuppia (1) alaspäin (Kuva 1).
4. Asetu koneen etuosaan, laita suodatinpatruuna (2) paikalleen korkissa (3) (kuva 2).

HUOM: Suodatinpatruunan tiivisteen o-rengas on laitettava sille tarkoitetulle paikalle korkissa.

5. Kierrä korkki (3) pesuaineliuoksen suodattimeen (4) (kuva 3).
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ALUSTAN HARJAN ASENNUS (YKSIHARJAINEN MALLI)
Harja asennetaan alustaan seuraavalla tavalla:

1. Vie laite huoltotoimenpiteiden suorittamiseen tarkoitettuun paikkaan.
2. Tee koneen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "KONEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN 

KUNTOON").

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Nämä toimenpiteet on suoritettava käsineet kädessä, jotta vältetään mahdolliset 
kosketukset reunoihin ja metallisiin osiin.

3. Asetu koneen vasemmalle puolelle.
4. Vie harja sille tarkoitettuun paikkaan harjan kiinnityslevyssä alustan ollessa yläasennossa. Kierrä harjaa kunnes harjassa olevat kolme 

nappulaa menevät harjan kiinnityslevyssä oleviin koloihin.
5. Käännä harjaa napakasti siten, että nappula työntyy kohti kiinnitysjousta ja harja lukittuu paikalleen (kuva 1).

1

ALUSTAN HARJAN ASENNUS (KAKSIHARJAINEN MALLI)
Harja asennetaan alustaan seuraavalla tavalla:

1. Vie laite huoltotoimenpiteiden suorittamiseen tarkoitettuun paikkaan.
2. Tee koneen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "KONEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON").

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Nämä toimenpiteet on suoritettava käsineet kädessä, jotta vältetään mahdolliset kosketukset reunoihin ja 
metallisiin osiin.

3. Asetu koneen vasemmalle puolelle.
4. Irrota vasen roiskesuojus (2), kierrä auki alustan rungossa olevat nupit (3) (kuva 1).
5. Vie harja sille tarkoitettuun paikkaan harjan kiinnityslevyssä alustan ollessa yläasennossa. Kierrä harjaa kunnes harjassa olevat kolme 

nappulaa menevät harjan kiinnityslevyssä oleviin koloihin.
6. Käännä harjaa napakasti siten, että nappula työntyy kohti kiinnitysjousta ja harja lukittuu paikalleen (kuva 2).
7. Tee juuri kuvatut vaiheet myös oikeanpuoleiselle harjalle.

HUOM: Kuvassa 2 nähdään vasemman harjan kiinnityksen kiertosuunta; oikeaa harjaa tulee kääntää vastakkaiseen suuntaan.
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HIOMALAIPAN ASENNUS (MALLI KIERTOLIIKKEELLÄ)
Hiomalaippa asennetaan alustan runkoon seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Vie laite huoltotoimenpiteiden suorittamiseen tarkoitettuun paikkaan.
2. Tee koneen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "KONEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN 

KUNTOON").

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Nämä toimenpiteet on suoritettava käsineet kädessä, jotta vältetään mahdolliset 
kosketukset reunoihin ja metallisiin osiin.

3. Asetu koneen vasemmalle puolelle.
4. Kun alusta on yläasennossa, liu'uta hiomalaippa paikalleen alustan runkoon (Kuva 1).

1

LATTIANPYYHKIMEN RUNGON ASENNUS
Pakkaussyistä lattianpyyhkimen runko toimitetaan koneesta irrotettuna. Sen kokoaminen lattianpyyhkimen kannattimeen tehdään seuraavalla 
tavalla:

1. Tee koneen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "KONEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON").

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Nämä toimenpiteet on suoritettava käsineet kädessä, jotta vältetään mahdolliset kosketukset reunoihin ja 
metallisiin osiin.

2. Kierrä lattianpyyhkimen esiasennetut nupit (1) auki (Kuva 1).
3. Aseta ensin lattianpyyhkimen rungon vasen tappi (2) lattianpyyhkimen kannattimessa olevaan vasempaan reikään (3) (Kuva 2) niin, että 

holkki kiinnittyy lattianpyyhkimen kannattimessa olevan reiän seinämiin.
4. Tee toimenpide myös oikealle tapille.
5. Laita imuputki (4) lattianpyyhkimen rungossa olevaan holkkiin (5) (Kuva 3).

HUOM: Lattianpyyhin on säädetty ennakolta; jos tarpeen, lue lisäksi kappale "LATTIANPYYHKIMEN RUNGON KUMIEN SÄÄTÖ ".
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TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN
Ennen työskentelyn aloittamista, on tehtävä seuraava:

1. Varmista, että keräyssäiliö on tyhjä; mikäli näin ei ole, tyhjennä se kokonaan (lue kappale "KERÄYSSÄILIÖN TYHJENNYS").
2. Varmista, että liuossäiliössä olevan pesuaineliuoksen määrä soveltuu aiottuun työtehtävään; mikäli näin ei ole, huolehdi liuossäiliön 

täyttämisestä (lue kappaleet "LIUOSSÄILIÖN TÄYTTÄMINEN" ja "PESUAINELIUOS").
3. Varmista, että lattianpyyhkimen kumien kunto sopii työhön. Jos kumit eivät ole sopivat, huolla ne (lue kappale "LATTIANPYYHKIMEN 

RUNGON KUMIEN VAIHTO").
4. Varmista, että harjojen kunto soveltuu työhön. Jos näin ei ole, huolehdi niiden huollosta (lue harjojen tai hiomalaipan asennusta koskevat 

kappaleet).
5. Varmista, että yleiskatkaisin on asennossa “0”, kierrä avainta (1) neljänneskierros vastapäivään (kuva 1). IOta avain pois ohjaustaulusta 

koneen ollessa sammutettuna.
6. Paina keräyssäiliön irrotusvipua (2) ja käännä keräyssäiliö huoltoasentoon (kuva 2).

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Seuraavaksi kuvatut toimenpiteet saa tehdä vain pätevä henkilöstö. Liittimen virheellinen kytkentä saattaa 
aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön.

7. Liitä akkujen liitin koneen laitteiston yleisliittimeen (Kuva 3).
8. Käännä keräyssäiliö työasentoon (kuva 4). Varmista, että keräyssäiliön pidikejärjestelmä on kytketty oikein.
9. Asetu koneen takaosaan oikealle ja varmista, että ajon vaihdemoottorissa oleva sähköjarru ei ole aktiivisena. Kierrä vipua (3) myötäpäivään 

(kuva 5).
10. Asetu koneen etuosaan ja varmista, että vesijärjestelmän suodattimen korkki (4) on kiinni; jos näin ei ole, sulje se (kuva 6).
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TYÖN ALOITTAMINEN (PRO-MALLI)
Konetta voidaan käyttää seuraavilla työtavoilla:

• ECO-MODE, lue kappale “ECO MODE -TILA (PRO-MALLI)”;
• MANUAL MODE, lue kappale “MANUAL MODE -TILA (PRO-MALLI)”,
• PROGRAM ZONE, lue kappale “PROGRAM ZONE -TILA (PRO-MALLI)”.

Esimerkiksi otamme program mode -tilan; tässä tilassa työskenteleminen aloitetaan seuraavalla tavalla:

1. Tee kaikki tarkastukset, joista kerrotaan luvussa “TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN”.
2. Mene ohjauspaikalle.
3. Kytke avain (1) ohjauspaneelissa olevaan pääkytkimeen. Vie yleiskatkaisin asentoon “I” (kuva 1).
4. Valitse haluttu työalue painamalla yhtä kolmesta ohjauspaneelin “ZONE”-painikkeesta (2) (lue kappale “PROGRAM ZONE -TILA (PRO-

MALLI)”) (kuva 2).
5. Avaa pesuaineliuoksen kulku koneen vesijärjestelmään siirtämällä ylöspäin nuppia (3) (kuva 3).
6. Kun ajopoljinta (4) (Kuva 4) painetaan, kone lähtee liikkeelle.

7. Lattianpyyhin ja alusta laskeutuvat alas kunnes ne koskettavat lattiaa; heti kun ajopoljinta painetaan, vetomoottori, alustamoottori ja 
imumoottori alkavat toimia, minkä seurauksena myös solenoidiventtiili aloittaa toimintansa ja pesuaineliuosta annostellaan harjoihin. 
Ensimmäisten työskentelymetrien aikana tarkista, että liuoksen määrä on riittävä ja että lattian pyyhin kuivaa kunnolla. .

8. Laite alkaa toimia täydellä teholla, kunnes puhdistusaineliuos loppuu tai akut tyhjenevät.
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11. Asetu koneen eteen vasemmalle ja varmista, että vesihana on täysin auki; siirrä veden säätönuppia (5) nuolen näyttämään suuntaan 
(kuva 7).

12. Asetu koneen takapuolelle ja varmista, että keräyssäiliön tyhjennysputkessa oleva korkki (6) on suljettu; jos näin ei ole, sulje se (kuva 8).
13. Varmista, että imuputki (7) on kytketty oikein lattianpyyhkimen rungossa olevaan holkkiin; jos näin ei ole, kytke se (kuva 9).
14. Irrota keräyssäiliön kansi (8) (kuva 10).
15. Irrota kelluva suojus (9) myötäpäivään kiertäen (kuva 11). Varmista, että kelluva suodatin (10) on asennettu oikein ja puhdas; jos näin ei ole, 

huolehdi sen puhdistamisesta (lue kappale “KERÄYSSÄILIÖN SUODATINTEN PUHDISTUS”).
16. Varmista, että suodatinkori (11) on kytketty oikein ja että se on puhdas (kuva 12); jos näin ei ole, puhdista se (lue kappale 

“KERÄYSSÄILIÖN SUODATINTEN PUHDISTUS”).
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TUNTILASKIN
Koneen ohjauspaneelissa on ohjausnäyttö, josta voidaan seurata numerosarjaa (1), joka 
ilmoittaa kokonaiskäyttöajan. Ennen “h”-symbolia olevat numerot tarkoittavat tunteja, kun taas 
numerot, joita edeltää symboli “m”, tarkoittavat tunnin kymmenesosia (yksi tunnin kymmenesosa 
vastaa kuutta minuuttia). Merkin “:” vilkkuminen osoittaa, että tuntilaskin laskee laitteen 
toiminta-aikaa.

AKKUJEN LATAUSTASON OSOITIN
Ohjauspaneelissa on ohjausnäyttö, jonka keskiosassa näkyy akkujen lataustaso.
Ilmaisimessa on kaksi lataustason symbolia. Ensimmäinen on graafinen symboli (2) ja toinen on numero, joka osoittaa latauksen 
prosenttimäärän (3). Ilmaisimessa on 5 lataustasoa, joista jokainen vastaa noin 20 % jäljellä olevaa latausta. Kun jäljellä oleva lataus on 20 %, 
graafinen symboli alkaa vilkkua ja muutamien sekuntien kuluttua se näkyy suurempana näytön keskellä. Kun näin tapahtuu, kone on kuljetettava 
akkujen lataukseen tarkoitettuun paikkaan.

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

HUOM: Muutaman sekunnin kuluttua, kun akkujen lataustaso saavuttaa 10%, imun moottori sammuu automaattisesti. Jäljellä olevalla 
latauksella on kuitenkin mahdollista viedä kone latauspaikalle.
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PESU ILMAN KUIVAUSTA
Työohjelma, johon kuuluu lattian pesu ilman kuivausta, suoritetaan seuraavalla tavalla:

1. Tee kaikki tarkastukset, joista kerrotaan luvussa “TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN”.
2. Istu ohjauspaikalle.
3. Kytke pääkytkin (1) asentoon "I" kääntäen avainta neljänneskierros myötäpäivään (kuva 1). 
4. Laske alustan runkoa, paina ohjauspaneelissa olevaa “ALUSTAN OHJAINTA” (2) (kuva 2).

HUOM: Heti kun painiketta (2) painetaan ohjauspaneelista, vihreä led (3) “ALUSTAN RUNGON TYÖASENTO” syttyy (kuva 2).

5. Kun ajopoljinta (4) (Kuva 3) painetaan, kone lähtee liikkeelle.

HUOM: Vasta, kun ajopoljinta on painettu, alustan runko alkaa laskeutua työasentoon.

HUOM: Vasta kun alustan runko on työasennossa, vastaava vaihdemoottori alkaa toimia ja solenoidiventtiili alkaa syöttää 
pesuaineliuosta.
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PESU JA KUIVAUS
Työohjelma, johon kuuluu lattian pesu ja kuivaus, suoritetaan seuraavalla tavalla:

1. Tee kaikki tarkastukset, joista kerrotaan luvussa “TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN”.
2. Istu ohjauspaikalle.
3. Kytke pääkytkin (1) asentoon "I" kääntäen avainta neljänneskierros myötäpäivään (kuva 1). 
4. Laske alustan runkoa, paina ohjauspaneelissa olevaa “ALUSTAN OHJAINTA” (2) (kuva 2).

HUOM: Heti kun painiketta (2) painetaan ohjauspaneelista, vihreä led (3) “ALUSTAN RUNGON TYÖASENTO” syttyy (kuva 2).

5. Laske lattianpyyhkimen runkoa, paina ohjauspaneelissa olevaa “LATTIANPYYHKIMEN KOMENTOPAINIKETTA” (4) (kuva 2).

HUOM: Heti kun painiketta (4) painetaan ohjauspaneelista, vihreä led (5) “LATTIANPYYHKIMEN RUNGON TYÖASENTO” (kuva 2) 
syttyy.

6. Kun ajopoljinta (6) (Kuva 3) painetaan, kone lähtee liikkeelle.

HUOM: Vasta, kun ajopoljinta on painettu, alustan runko alkaa laskeutua työasentoon.

HUOM: Vasta kun alustan runko on työasennossa, vastaava vaihdemoottori alkaa toimia ja solenoidiventtiili alkaa syöttää 
pesuaineliuosta.
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KUIVAUS
Työohjelma, johon kuuluu ainoastaan lattian kuivaus, suoritetaan seuraavalla tavalla:

1. Tee kaikki tarkastukset, joista kerrotaan luvussa “TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN”.
2. Istu ohjauspaikalle.
3. Kytke pääkytkin (1) asentoon "I" kääntäen avainta neljänneskierros myötäpäivään (kuva 1). 
4. Laske lattianpyyhkimen runkoa, paina ohjauspaneelissa olevaa “LATTIANPYYHKIMEN KOMENTOPAINIKETTA” (2) (kuva 2).

HUOM: Heti kun painiketta (2) painetaan ohjauspaneelista, vihreä led (3) “LATTIANPYYHKIMEN RUNGON TYÖASENTO” (kuva 2) 
syttyy.
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5. Kun ajopoljinta (4) (Kuva 3) painetaan, kone lähtee liikkeelle.

HUOMIO: Kuivaustoimenpide ilman pesua tulee tehdä vain, jos koneella on aiemmin tehty pesu ilman 
kuivausta.
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TYÖN ALOITTAMINEN  (PLUS-MALLIT)
Konetta voidaan käyttää seuraavilla työtavoilla:

• ECO-MODE, lue kappale “ECO MODE -TILA (PLUS-MALLI)”;
• MANUAL MODE, lue kappale “MANUAL MODE -TILA (PLUS-MALLI)”,
• PROGRAM ZONE, lue kappale “PROGRAM ZONE -TILA (PLUS-MALLI)”.

Esimerkiksi otamme program mode -tilan; tässä tilassa työskenteleminen aloitetaan seuraavalla tavalla:

1. Tee kaikki tarkastukset, joista kerrotaan luvussa “TYÖSKENTELYYN VALMISTAUTUMINEN”.
2. Mene ohjauspaikalle.
3. Kytke avain (1) ohjauspaneelissa olevaan pääkytkimeen. Vie yleiskatkaisin asentoon “I” (kuva 1).
4. Ensimmäisestä ja toisesta näkyvästä näytöstä voi tarkistella toiminto- ja näyttökorttien ohjelmistoversioita.
5. Muutaman sekunnin kuluttua käynnistyksestä esiin tulee “MAIN”-näyttöruutu (kuva 2).

HUOM: Koneessa on oletusasetuksena siirto-ohjelma (Kuva 2).

6. Valitse haluamasi työohjelma DS-valitsinlaitteella (lue kappale “DS-VALITSIN (DRIVE SELECT)”).
7. Valitse haluttu työalue painamalla “ZONE”-painiketta  (lue kappale “PROGRAM ZONE -TILA (PLUS-MALLI)”).
8. Jos valittuna on työohjelma, johon kuuluu “PESU JA KUIVAUS” avaa koneen vesijärjestelmän pesuaineliuoksen virtaus siirtämällä nuppia 

ylös (2) (kuva 3).
9. Kun ajopoljinta (3) (Kuva 4) painetaan, kone lähtee liikkeelle.

Jos valittu ohjelma on "PESU JA KUIVAUS", lattianpyyhin ja alusta laskeutuvat koskettamaan lattiaa. Heti kun ajopoljinta painetaan, 
vetomoottori, alustamoottori ja imumoottori alkavat toimia, minkä seurauksena myös solenoidiventtiili aloittaa toimintansa ja pesuaineliuosta 
annostellaan harjoihin. 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.
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TUNTILASKIN
Ohjauspaneelissa on ohjausnäyttö. Sen ylhäällä keskellä näkyy koneen kokonaiskäyttömäärä.
Ennen symbolia “.” olevat luvut tarkoittavat tunteja ja sen jälkeen oleva luku tarkoittaa tunnin 
kymmenesosia (tunnin kymmenesosa on kuusi minuuttia).
Tiimalasin (1) vilkkuminen tarkoittaa, että tuntilaskuri suorittaa laitteen käyttöajan laskemista.

AKKUJEN LATAUSTASON OSOITIN
Ohjauspaneelissa on ohjausnäyttö. Sen ylhäällä keskellä näkyy koneen akkujen lataustaso.
Ilmaisimessa on kaksi lataustason symbolia. Ensimmäinen on graafinen symboli (2) ja toinen on 
numero, joka osoittaa latauksen prosenttimäärän (3). Kun jäljellä oleva lataus laskee minimiin, 
graafinen symboli (2) alkaa vilkkua ja muutamien sekuntien kuluttua se sammuu. Kun näin 

tapahtuu, kone on kuljetettava akkujen lataukseen tarkoitettuun paikkaan.

HUOM: Muutaman sekunnin kuluttua, kun akkujen lataustaso saavuttaa kriittisen tason, harjojen vaihdemoottorit sammuvat 
automaattisesti. Jäljellä olevalla latauksella on kuitenkin mahdollista saattaa kuivaus loppuun ennen latauksen aloittamista.

HUOM: Muutaman sekunnin kuluttua, kun akkujen lataustaso saavuttaa tyhjentyneen tason, imumoottori sammuu automaattisesti.DRIVE
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3
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DS (DRIVE SELECT) -VALITSIN
DS-valitsimesta voi valita yhden seuraavista työohjelmista:

A. Siirto: koneen siirto ilman työtä.
B. Ainoastaan pesu: vain pesevässä alustassa olevien harjojen käyttö.
C. Kuivaus: vain lattianpyyhkimen käyttö.
D. Pesu ja kuivaus: sekä harjojen että lattianpyyhkimen käyttö.

Kun yhtä valitsimen symboleista painetaan, siirrytään työnäytöstä (kuva1) "DRIVE SELECT" -näyttöön (kuva2). Tästä näytöstä voidaan tehdä 
seuraavia toimenpiteitä:

1. Valitun ohjelman vahvistaminen.

HUOM: jos haluat vahvistaa ohjelman valinnan, paina juuri valitsemaasi kuvaketta uudelleen.

HUOM: heti kun valinta on vahvistettu, työnäyttöön palataan (Kuva1).

2. Peruuta valinta ja palaa työnäyttöön

HUOM: valinta peruutetaan painamalla näppäintä "back" (1) (Kuva2), jolloin työnäyttöön palataan käytössä olevaa ohjelmaa vaihtamatta.

HUOM: valinnan peruuttamiseksi on odotettava 5 sekuntia mitään valitsematta, jolloin palataan työnäyttöön käytössä olevaa ohjelmaa 
muuttamatta.

3. Valitse jokin muu kuin näkyvissä oleva tila.

HUOMIO: jos halutaan siirtyä työohjelmasta, johon kuuluu pesutila (vain pesu tai pesu ja kuivaus) siirto-
ohjelmaan, on aina muistettava valita imuohjelma riittävän pitkäksi ajaksi lattialla olevan pesuaineliuoksen 
keräämiseksi.
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SIIRTO
Kun valitaan ohjelma "SIIRTO", ohjausnäytön ruutu tulee esiin kuvassa 
näytetyllä tavalla.

HUOM: tässä työohjelmassa sekä alusta että lattianpyyhkimen 
kannatin siirtyvät lepoasentoon (koholle lattiasta) (vaikka ajopoljin 
ei olisikaan painettuna). Kun ajopoljinta painetaan, vain 
vetomoottori saa virtaa.

HUOM: DS-valitsimessa kuljetusohjelman symboli (A) on vihreä 
(lue kappale “DS-VALITSIN (DRIVE SELECT)”).

HUOM: harmaat symbolit osoittavat työohjelmia, jotka eivät ole 
käytössä. Vihreät symbolit osoittavat työohjelmia, jotka ovat käytössä.

Mahdollisesti ohjausnäytöllä näkyvät kuvakkeet ovat:

1. Symboli FFM: kun tämä symboli näkyy, järjestelmä on käynnissä.
2. Symboli FSS: tämä symboli tarkoittaa, että järjestelmä on käynnissä.
3. Työvalojen symboli. Jos symboli palaa, työvalot ovat päällä.
4. Yleinen hälytyssymboli.

HUOMIO: jos se näkyy pysäytä kone; työn jatkaminen (lue kappale “HÄLYTYSNÄYTTÖ (PLUS-MALLI)”).
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5. Eco-Mode-painike.

HUOM: Jos Eco-Mode-painiketta (8) painetaan siirtotilassa, pesun ja kuivauksen työohjelma menee päälle säästötilassa.

6. Valikkopainike.
7. Taustavideokameran painike.

HUOM: painamalla taustavideokameran painiketta (7), jos sellainen on, aktivoidaan koneen takaosaan sijoitettu videokamera, lue kappale 
“TAUSTAVIDEOKAMERA (LISÄVARUSTE, PLUS-MALLI)”, jossa kerrotaan työn jatkamisesta.

8. Zone-painike.

HUOM: jos Zone-painiketta (8) painetaan siirtotilassa, alueen valintaikkuna avautuu (lue kappale "PROGRAM ZONE -TILA”) Kun yksi 
alue on valittu, pesun ja kuivauksen tilaan siirrytään valitun alueen ohjelmalla.

9. Teksti-ilmaisin.

HUOM: teksti-ilmaisimessa(9) näkyy, että zone-ohjelma on valittun. Jos ollaan kuljetustilassa, näkyvissä voi olla sana "DRIVE".

HUOM: Jos siirron aikana on tarpeen aktivoida lähivalot, lue kappale “TYÖVALOT (PLUS-MALLI)”.

PESU ILMAN KUIVAUSTA
Kun valitaan ohjelma "PESU ILMAN KUIVAUSTA", ohjausnäytön ruutu 
tulee esiin kuvassa näytetyllä tavalla.

HUOM: kun tässä työohjelmassa ajopoljinta painetaan, vain 
alustat siirtyvät työasentoon (kosketuksiin lattian kanssa), kun 
taas lattianpyyhin pysyy lepoasennossa (koholla lattiasta). 
Alustan solenoidiventtiiliä ja vesijärjestelmän pumppua syötetään 
(vain, jos pesuaineliuoksen taso on nollaa suurempi). Kun 
ajopoljinta painetaan, alustat, solenoidiventtiili, sähköpumppu ja 
vetomoottori ovat syötössä.

HUOM: DS-valitsimessa pesuohjelman symboli ilman kuivausta 
(B) on vihreä (lue kappale “DS-VALITSIN (DRIVE SELECT)”).

HUOM: harmaat symbolit osoittavat työohjelmia, jotka eivät ole 
käytössä. Vihreät symbolit osoittavat työohjelmia, jotka ovat 
käytössä.

HUOM: kun ajopoljin vapautetaan, kaikki alustan moottorit pysähtyvät vastaavien viiveiden mukaan. "Reset Delay" -ajan päätteeksi kaikki 
alustat saatetaan lepoasentoon (koholla lattiasta). Ajopoljinta painamalla työskentelyä jatketaan aiemmin käytetyllä työohjelmalla ja 
samoilla parametreillä, jotka olivat asetettuina ennen pysähtymistä.

HUOM: jos peruutetaan tämän ohjelman ollessa käytössä, alustan runko jää kosketuksiin lattian kanssa ja moottori on yhä päällä, mutta 
solenoidiventtiili ei annostele pesuaineliuosta harjoihin.

Mahdollisesti ohjausnäytöllä näkyvät kuvakkeet ovat:

1. Symboli FFM: kun tämä symboli näkyy, järjestelmä on käynnissä.
2. Symboli FSS: tämä symboli tarkoittaa, että järjestelmä on käynnissä.
3. Työvalojen symboli. Jos symboli palaa, työvalot ovat päällä.
4. Yleinen hälytyssymboli.

HUOMIO: jos se näkyy pysäytä kone; työn jatkaminen (lue kappale “HÄLYTYSNÄYTTÖ (PLUS-MALLI)”).

5. Eco-Mode-painike.

HUOM: jos painetaan Eco-Mode-painiketta (8) aktivoidaan parhaillaan käytössä oleva työohjelma säästötilassa; säästötilan poistamisesta 
kerrotaan kappaleessa “ECO MODE -TILA (PLUS-MALLI)”.

6. Valikkopainike.
7. Taustavideokameran painike.

HUOM: painamalla taustavideokameran painiketta (7), jos sellainen on, aktivoidaan koneen takaosaan sijoitettu videokamera, lue kappale 
“TAUSTAVIDEOKAMERA (LISÄVARUSTE, PLUS-MALLI)”, jossa kerrotaan työn jatkamisesta.
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8. Zone-painike

HUOM: jos työn aikana on tarpeen vaihtaa käytettyä ohjelmaa, paina Zone-painiketta (8) (lue kappale “PROGRAM ZONE -TILA (PLUS-
MALLI)”).

9. Teksti-ilmaisin.

HUOM: teksti-ilmaisimessa(9) näkyy, että zone-ohjelma on valittun. Jos ollaan kuljetustilassa, näkyvissä voi olla sana "DRIVE".

HUOM: Jos työn aikana on tarpeen aktivoida lähivalot, lue kappale “TYÖVALOT (PLUS-MALLI)”.

HUOMIO: älä koskaan sammuta konetta, jos lattianpyyhin ja/tai alustat koskevat lattiaan

KUIVAUS
Kun valitaan ohjelma "KUIVAUS", ohjausnäytön ruutu tulee esiin 
kuvassa näytetyllä tavalla.

HUOM: kun tässä työohjelmassa ajopoljinta painetaan, vain 
lattianpyyhin siirtyy työasentoon (kosketuksiin lattian kanssa), kun 
taas alustat pysyvät lepoasennossa (koholla lattiasta). Kun 
ajopoljinta painetaan, sekä imu- että vetomoottorit ovat 
virransyötössä.

HUOM: DS-valitsimessa kuivausohjelman symboli (C) on vihreä 
(lue kappale “DS-VALITSIN (DRIVE SELECT)”).

HUOM: harmaat symbolit osoittavat työohjelmia, jotka eivät ole 
käytössä. Vihreät symbolit osoittavat työohjelmia, jotka ovat 
käytössä.

HUOM: kun ajopoljin vapautetaan, imumoottori pysähtyy vastaavan viiveen mukaisesti. "Reset Delay" -ajan päätteeksi lattianpyyhkimen 
kannatin saatetaan lepoasentoon (koholla lattiasta). Ajopoljinta painamalla työskentelyä jatketaan aiemmin käytetyllä työohjelmalla ja 
samoilla parametreillä, jotka olivat asetettuina ennen pysähtymistä.

HUOM: jos peruutetaan tämän ohjelman ollessa päällä, lattianpyyhkimen kannatin saatetaan lepoasentoon (koholle lattiasta), ja 
imumoottori sammutetaan vastaavalla viiveellä.

Mahdollisesti ohjausnäytöllä näkyvät kuvakkeet ovat:

1. Symboli FFM: kun tämä symboli näkyy, järjestelmä on käynnissä.
2. Symboli FSS: tämä symboli tarkoittaa, että järjestelmä on käynnissä.
3. Työvalojen symboli. Jos symboli palaa, työvalot ovat päällä.
4. Yleinen hälytyssymboli.

HUOMIO: jos se näkyy pysäytä kone; työn jatkaminen (lue kappale “HÄLYTYSNÄYTTÖ (PLUS-MALLI)”).

5. Eco-Mode-painike.

HUOM: jos painetaan Eco-Mode-painiketta (5) aktivoidaan parhaillaan käytössä oleva työohjelma säästötilassa; säästötilan poistamisesta 
kerrotaan kappaleessa “ECO MODE -TILA (PLUS-MALLI)”.

6. Valikkopainike.
7. Taustavideokameran painike.

HUOM: painamalla taustavideokameran painiketta (7), jos sellainen on, aktivoidaan koneen takaosaan sijoitettu videokamera, lue kappale 
“TAUSTAVIDEOKAMERA (LISÄVARUSTE, PLUS-MALLI)”, jossa kerrotaan työn jatkamisesta.

8. Teksti-ilmaisin.

HUOM: teksti-ilmaisimessa(8) näkyy, että zone-ohjelma on valittun. Jos ollaan kuljetustilassa, näkyvissä voi olla sana "DRIVE".
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HUOM: Jos työn aikana on tarpeen aktivoida lähivalot, lue kappale “TYÖVALOT (PLUS-MALLI)”.

HUOMIO: Kuivaustoimenpide ilman pesua tulee tehdä vain, jos koneella on aiemmin tehty pesu ilman 
kuivausta.

HUOMIO: älä koskaan sammuta konetta, jos lattianpyyhin koskettaa lattiaan.

PESU JA KUIVAUS
Kun valitaan ohjelma "PESU JA KUIVAUS", ohjausnäytön ruutu tulee 
esiin kuvassa näytetyllä tavalla.

HUOM: kun tässä työohjelmassa painetaan ajopoljinta, sekä 
alustat että lattianpyyhin siirtyvät työasentoon (kosketuksiin 
lattian kanssa). Kun ajopoljinta painetaan, kaikki moottorit saavat 
virtaa. Alustan solenoidiventtiiliä ja vesijärjestelmän pumppua 
syötetään (vain, jos pesuaineliuoksen taso on muu kuin nolla).

HUOM: DS-valitsimessa pesu- ja kuivausohjeman symboli (D) on 
vihreä (lue kappale “DS-VALITSIN (DRIVE SELECT)”).

HUOM: harmaat symbolit osoittavat työohjelmia, jotka eivät ole 
käytössä. Vihreät symbolit osoittavat työohjelmia, jotka ovat käytössä.

HUOM: kun ajopoljin vapautetaan, kaikki alustan moottori ja 
imumoottorit pysähtyvät vastaavien viiveiden mukaan. "Reset Delay" -ajan päätteeksi kaikki alustat ja lattianpyyhkimen runko saatetaan 
lepoasentoon (koholla lattiasta). Ajopoljinta painamalla työskentelyä jatketaan aiemmin käytetyllä työohjelmalla ja samoilla parametreillä, 
jotka olivat asetettuina ennen pysähtymistä.

HUOM: jos peruutetaan tämän ohjelman ollessa käytössä, alustan runko jää kosketuksiin lattian kanssa ja moottori on yhä päällä, mutta 
solenoidiventtiili ei annostele pesuaineliuosta harjoihin. Lattianpyyhkimen kannatin saatetaan lepoasentoon (koholle lattiasta), ja 
imumoottori sammutetaan vastaavalla viiveellä. 

Mahdollisesti ohjausnäytöllä näkyvät kuvakkeet ovat:

1. Symboli FFM: kun tämä symboli näkyy, järjestelmä on käynnissä.
2. Symboli FSS: tämä symboli tarkoittaa, että järjestelmä on käynnissä.
3. Työvalojen symboli. Jos symboli palaa, työvalot ovat päällä.
4. Yleinen hälytyssymboli.

HUOMIO: jos se näkyy pysäytä kone; työn jatkaminen (lue kappale “HÄLYTYSNÄYTTÖ (PLUS-MALLI)”).

5. Eco-Mode-painike.

HUOM: jos painetaan Eco-Mode-painiketta (5) aktivoidaan parhaillaan käytössä oleva työohjelma säästötilassa; säästötilan poistamisesta 
kerrotaan kappaleessa “ECO MODE -TILA (PLUS-MALLI)”.

6. Valikkopainike.
7. Taustavideokameran painike.

HUOM: painamalla taustavideokameran painiketta (7), jos sellainen on, aktivoidaan koneen takaosaan sijoitettu videokamera, lue kappale 
“TAUSTAVIDEOKAMERA (LISÄVARUSTE, PLUS-MALLI)”, jossa kerrotaan työn jatkamisesta.

8. Zone-painike

HUOM: jos työn aikana on tarpeen vaihtaa käytettyä ohjelmaa, paina Zone-painiketta (8) (lue kappale “PROGRAM ZONE -TILA (PLUS-
MALLI)”).

9. Teksti-ilmaisin.

HUOM: teksti-ilmaisimessa(9) näkyy, että zone-ohjelma on valittun. Jos ollaan kuljetustilassa, näkyvissä voi olla sana "DRIVE".
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HUOM: Jos työn aikana on tarpeen aktivoida lähivalot, lue kappale “TYÖVALOT (PLUS-MALLI)”.

HUOMIO: älä koskaan sammuta konetta, jos lattianpyyhin ja/tai alustat koskevat lattiaan

LISÄTOIMINNOT

ECO MODE -TILA (PRO-MALLI)
Ohjauspaneelin keskustassa sijaitsee ECO-MODE-painike, jota painamalla aktivoidaan “ECO MODE -TILA”, ohjelma, joka takaa parhaimmat 
suoritukset kulutuksen ja puhdistuksen kannalta. ECO-MODE-ohjelma aktivoidaan seuraavalla tavalla:

1. Istu ohjauspaikalle.
2. Kytke avain (1) ohjauspaneelissa olevaan pääkytkimeen. Vie yleiskatkaisin asentoon “I” (kuva 1).
3. Valitse ECO-MODE-työohjelma ohjauspaneelin keskellä olevalla painikkeella (2) (kuva 2).

HUOM: Heti kun painiketta (2) painetaan, ohjausnäyttöön tulee symboli (3) “ECO MODE -TILA AKTIIVINEN” (kuva 3).

4. Kun ajopoljinta (4) (Kuva 4) painetaan, kone lähtee liikkeelle.

HUOM: ECO-MODE-toiminto voidaan aktivoida myös painamalla, siirto-työohjelman ollessa aktiivisena, painiketta “ALUSTAN OHJAIN” 
(6) tai painiketta “LATTIANPYYHKIMEN OHJAUS” (7) (kuva 2). Painamalla jompaakumpaa painiketta siirttytään siirto-ohjelmasta 
kyseiseen valittuun ohjelmaan ja ohjausnäytölle tulee näkyviin symboli (3).
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ECO MODE -TILA (PLUS-MALLI)
DS-valitsimen keskustassa sijaitsee ECO-MODE-näppäin, jota painamalla aktivoidaan “ECO MODE -TILA”, ohjelma, joka takaa parhaimmat 
suoritukset kulutuksen ja puhdistuksen kannalta. ECO-MODE-ohjelma aktivoidaan seuraavalla tavalla:

1. Mene ohjauspaikalle.
2. Kytke avain (1) ohjauspaneelissa olevaan pääkytkimeen. Vie yleiskatkaisin asentoon “I” (kuva 1).
3. Valitse ECO-MODE-työohjelma DS-valitsimen keskellä olevasta painikkeesta (2) (kuva 2).

HUOM: harmaa ECO-MODE-näppäin osoittaa, että säästötila ei ole päällä. vihreä ECO-MODE-näppäin osoittaa, että säästötila on päällä. 
Lisäksi ECO-MODE-tilan ollessa aktiivisena näytön tekstiriville (3) tulee teksti “ECO mode” (kuva 2).

HUOM: painamalla painiketta (2) DS-valitsimesta (kuva 2) aktivoidaan PESU JA KUIVAUS -ohjelma; jos halutaan käyttää toista 
työohjelmaa, on se valittava DS-valitsimesta (lue kappale “DS (DRIVE SELECT) -VALITSIN”).

4. Kun ajopoljinta (4) (Kuva 3) painetaan, kone lähtee liikkeelle.

HUOM: jos ECO-MODE-tilassa suoritetun työn aikana painetaan painiketta (2), siirrytään MANUAL MODE -tilaan ja kyseisellä hetkellä 
käytössä oleva ohjelma jää edelleen aktiiviseksi (kuva 4).

HUOM: jos ECO-MODE-tilassa suoritetun työn aikana painetaan “ZONE”-painiketta (4), siirrytään PROGRAM ZONE -tilaan (kuva 2); heti 
kun painiketta (4) painetaan, näyttöön tulee työalueen valinnalle tarkoitettu näyttöruutu (kuva 5).
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MANUAL MODE -TILA (PRO-MALLI)
“ECO MODE”-tilasta tai “PROGRAM ZONE”-tilasta siirrytään “MANUAL MODE” -tilaan yksinkertaisesti 
muokkaamalla yhtä seuraavista parametreista:

1. Koneen vesijärjestelmässä olevan pesuaineliuoksen määrä (lue kappale “PESUAINELIUOKSEN 
VIRTAUKSEN SÄÄTÄMINEN (PRO-MALLI)”).

2. Koneen etenemisnopeuden taso (lue kappale “ETENEMISNOPEUDEN SÄÄTÄMINEN (PRO-
MALLI)”).

3. Imumoottorin suoritustaso (lue kappale “SILENT-MAX-TOIMINTO (PRO-MALLI)”).
4. Alustaan kohdistetun paineen taso (lue kappale “ALUSTAN LISÄPAINETOIMINTO (PRO-MALLI)”).

HUOM: Kun “MANUAL MODE” -tila on aktiivisena, ohjausnäytöstä sammuu toimintoa “ECO MODE -TILA AKTIIVINEN” vastaava symboli 
(1) (kuva 1).

1

1

MANUAL MODE -TILA (PLUS-MALLI)
MANUAL MODE -ohjelma aktivoidaan seuraavalla tavalla:

1. Mene ohjauspaikalle.
2. Kytke avain (1) ohjauspaneelissa olevaan pääkytkimeen. Vie yleiskatkaisin asentoon “I” (kuva 1).
3. Valitse DS-valitsimella (2) haluttu työohjelma, lue kappale “DS (DRIVE SELECT) -VALITSIN” (kuva 2).

HUOM: kun valitaan yksi kolmesta DS-valitsimessa olevasta työohjelmasta, aktivoidaan automaattisesti ECO-MODE-tila.

4. ECO-MODE-tila deaktivoidaan painamalla painiketta (3) DS-valitsimen keskellä (kuva 2); näyttö siirtyy ECO-MODE-tilasta (kuva 2) 
MANUAL MODE -tilaan (kuva 3).

HUOM: harmaa ECO-MODE-näppäin osoittaa, että säästötila ei ole päällä. vihreä ECO-MODE-näppäin osoittaa, että säästötila on päällä. 
Lisäksi, kun ECO-MODE-tila ei ole aktiivinen, näytön tekstiriville (4) tulee teksti “MANUAL” (kuva 2).

5. Kun ajopoljinta (5) (Kuva 4) painetaan, kone lähtee liikkeelle.

HUOM: jos MANUAL-MODE-tilassa suoritetun työn aikana painetaan painiketta (3), siirrytään ECO MODE -tilaan ja kyseisellä hetkellä 
käytössä oleva ohjelma jää edelleen aktiiviseksi (kuva 2).

HUOM: jos MANUAL MODE-tilassa suoritetun työn aikana painetaan “ZONE”-painiketta (6), siirrytään PROGRAM ZONE -tilaan; heti kun 
painiketta (6) painetaan, näyttöön tulee työalueen valinnalle tarkoitettu näyttöruutu (kuva 5).

Manuaalisessa tilassa näkyvät seuraavat painikkeet:

A. Pesuaineliuoksen säätö.
B. Imumoottorin suorituskykytaso.
C. Keskialustaan kohdistuvan paineen taso.
D. Etenemisen enimmäisnopeuden taso.

HUOM: neljä näppäintä ovat aina paikalal, mutta ne voidaan valita valitun työtilan mukaan.
Tarkemmin sanottuna:
• Siirto: näkyvä painike on enimmäisnopeuden painike.
• Pesu ilman kuivausta: näkyvät painikkeet ovat enimmäisnopeus, pesuaineliuoksen säätö sekä keskialustaan kohdistuva paine.
• Kuivaus: näkyvät painikkeet ovat imumoottorin enimmäisnopeus sekä suorituskykytaso.
• Pesu ja kuivaus: näkyvät painikkeet ovat enimmäisnopeus, pesuaineliuoksen säätö,keskialustaan kohdistuva paine ja imumoottorin 

suorituskykytaso.

HUOM: pois käytöstä olevat painikkeet ja vastaavat merkkivalot ovat harmaita.

HUOM: aina kun jotakin käytössä olevaa näppäintä painetaan, vastaava taso kasvaa jaksottaisesti. Ainoastaan pesuaineliuoksen säätö 
sallii nollatason.

 HUOM: “MANUAL ZONE”-tilan aktivoimisesta ja deaktivoimisesta on kerrottu ohjelmointioppaassa.
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PROGRAM ZONE -TILA (PRO-MALLI)
“PROGRAM ZONE”-tilaan kuuluu koneen sisäiseen muistiin jo tallennetut kolme toimintoa, tasot:

• Etenemisnopeus
• Pesuaineliuoksen virtauksen säätö
• Imumoottorin teho

ovat ennalta asetettuja, ja ne on suunniteltu työskentely-ympäristön mukaan.
Program zone valitaan painamalla yksinkertaisesti kyseistä painiketta (1) ohjauspaneelissa (kuva 1).

HUOM: Kun jokin program zone on aktiivisena, ohjauspaneeliin syttyy siihen liittyvä led (2) (kuva 1).

HUOM: Jos on tarpeen muuttaa yllä mainittujen parametrien tasoja “ZONE”-toimintojen osalta, riittää että suoritetaan halutut 
muokkaukset, minkä jälkeen pidetään painettuna noin kolmen sekunnin ajan sen ohjelman painiketta, jota halutaan muokata. Muokkaus 
tallennetaan kun led alkaa vilkkua.
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PROGRAM ZONE -TILA (PLUS-MALLI)
Program zone -ohjelmat ovat koneen muistiin lisättyjä ohjelmia. Parametrien tasot ovat:

• Alustaan kohdistuva paine
• Etenemisnopeus
• Pesuaineliuoksen virtauksen säätö
• Imumoottorin teho

Ne ovat kiinteitä ja ne on suunniteltu työskentely-ympäristön mukaan.
Jos haluat valita yhden program zoneista, toimi seuraavasti:

1. Paina näppäintä "ZONE" (1) miltä tahansa näytöltä (Kuva1).
2. Kun olet painanut näppäintä (1), esiin tulee "ZONE SELECTION" -valikko (kuva 2). Valitse yksi 

muistissa olevista ohjelmista.

 HUOM: valitun program zonen nimi ilmestyy teksti-ilmaisimeen (3) (Kuva1).

 HUOM: program zonesta poistutaan seuraavasti:
• Valitse näppäin "EXIT" ohjelmavalikosta.
• Laita ECO-MODE-näppäin päälle ja sitten pois päältä.

 HUOM: ZONE-näppäin on sininen, kun valittu työalue on käytössä. Tässä tapauksess ECO-MODE-näppäin ei ole käytettävissä.

 HUOM: “PROGRAM ZONE”-tilan aktivoimisesta ja deaktivoimisesta on kerrottu ohjelmointioppaassa.
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ÄLYKÄS KUIVAUS -TILA (PLUS-MALLIT)
Kun siirrytään pesu- ja kuivausohjelmasta siirto-ohjelmaan (lue kappale “DS-VALITSIN (DRIVE SELECT)”), 
kuivaustoimintoa viivästetään “Reset Delay” -ajan verran.

 HUOM: ohjausnäytössä näkyy kuvan 1 esittämä symboli niin kauan kuin toiminto on aktiivisena.

“Reset Delay” -ajan lopussa lattianpyyhkimen runko viedään lepoasentoon (nostettu maasta) ja imumoottori 
sammutetaan oman “Reset Delay” -aikansa mukaisesti.

 HUOM: tämä toiminto voidaan peruuttaa ennakolta painamalla symbolia “X”, joka näkyy kuvassa 1.

 HUOM: ohjausnäytössä näkyy kuvan 2 esittämä symboli älykkään kuivaustoiminnon loputtua.
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PERUUTUSTOIMINTO
Tämä laite on varustettu sähköisellä ohjauksella varustetulla vetolaitteella. Peruuttaminen tehdään seuraavalla tavalla:

1. Käännä ohjauspyörän alla olevaa vipua "PERUUTUKSEN PÄÄLLE-/POISKYTKENTÄ" (1) (Kuva 1).
2. Paina ajopoljinta (2) (Kuva 2), jolloin laite alkaa peruuttaa.

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Peruutusnopeus on alhaisempi kuin etenemisnopeus työturvallisuutta koskevien 
lakien mukaisesti.

HUOM: Peruutus poistetaan kääntämällä uudelleen ohjauspyörän alla sijaitsevaa vipua (1) (Kuva 1).

HUOM: Heti, kun vipua (1) käännetään, akustinen laite aktivoituu ilmoittaen peruutustoiminnosta.

HUOM: Jos koneella peruutetaan lattianpyyhkimen ollessa työasennossa, ajopoljinta painettaessa kone lähtee liikkumaan taaksepäin ja 
lattianpyyhkimen runko nousee lepoasentoon.

HUOM: Jos koneella peruutetaan alustan ollessa työasennossa, ajopoljinta painettaessa kone lähtee liikkumaan taaksepäin ja alustan 
runko pysyy työasennossa mutta solenoidiventtiili lopettaa pesuaineliuoksen syöttämisen harjoihin.

HUOM: jos peruutetaan videokameran ollessa päällä (lisävaruste), näytöllä näkyy koko näytön kokoinen videokuva; koskee PLUS-
malleja.

HUOM: jos peruutetaan anticollision-törmäyksenestojärjestelmän (lisävaruste) ollessa päällä, aktivoituu erikoistoiminto, joka ohjaa 
summerin ON/OFF-tiheyttä; koskee PLUS-malleja. Anturille lähetetään 50 sekunnin välein triggersignaali, joka pysyy päällä heijastavaan 
kohteeseen nähden käänteisesti suhteessa olevan ajan.
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TAUSTAVIDEOKAMERA (LISÄVARUSTE, PLUS-MALLI)
Kone voidaan pyynnöstä varustaa taustavideokameralla. Sen avulla voidaan tarkistaa juuri käsitellyn lattian 
tila, ja se auttaa myös peruutettaessa, sillä sen välityksellä kaikki mahdolliset esteet voidaan huomioida.
Taustavideokamera otetaan käyttöön seuraavasti:

1. Paina näppäintä "VIDEOKAMERA" (1) miltä tahansa näytöltä (Kuva1).
2. Kun näppäintä (1) on painettu, liitetyn videokameran kuva näkyy koko näytössä.

 HUOM: jos haluat poistua videokameranäytöstä, paina mitä tahansa näytön kohtaa, ei kuitenkaan 
näytön reunoja.

DRIVE
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ÄÄNIMERKKI
Koneessa on varusteena äänimerkki. Jos tarvitaan mitä tahansa äänimerkkiä, riittää, että painetaan ohjauspylväässä 
olevaa painiketta (1) (Kuva 1).
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HARJOJEN ALUSTAN LISÄPAINETOIMINTO (PRO-MALLI)
Tässä koneessa harjan painetta voidaan lisätä työskentelyn aikana. Tämä tehdään seuraavalla tavalla:

1. Varmista, että alustan runko on kosketuksissa lattiaan; jos näin ei ole, käytä ohjauspaneelissa olevaa “ALUSTAN OHJAINTA” (1) (kuva 1).

HUOM: Heti kun painiketta (1) painetaan ohjauspaneelista, vihreä led (2) “ALUSTAN RUNGON TYÖASENTO” syttyy (kuva 1).

2. Käännä ohjauspyörän alla olevaa vipua "LISÄPAINEEN PÄÄLLE-/POISKYTKENTÄ" (3) (Kuva 2).

HUOM: Heti kun vipua (3) siirretään, ohjauspaneeliin tulee näkyviin symboli (4) “ALUSTAN LISÄPAINE AKTIIVINEN” (kuva 3).
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HUOM: Toiminto deaktivoidaan siirtämällä uudelleen vipua (3), ohjauspaneelista sammuu symboli (4).
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HARJOJEN ALUSTAN LISÄPAINE (PLUS-MALLI)
Tässä koneessa harjojen painetta voidaan lisätä työskentelyn aikana. Tämä tehdään seuraavalla tavalla:

1. Tarkista, että alustan runko koskee lattiaan. Jos näin ei ole valitse DS-valitsimesta ohjelmat "PESU JA KUIVAUS" tai "PESU ILMAN 
KUIVAUSTA" (Kuva1).

2. Käännä ohjauspyörän alla olevaa vipua "LISÄPAINEEN PÄÄLLE-/POISKYTKENTÄ" (1) (Kuva 2).
3. Paina ajopoljinta (2) (Kuva 3), jotta laite alkaa toimimaan.

HUOM: heti kun vipua (1) liikutetaan, ohjausnäyttöön ilmestyy POWER-näyttö (Kuva4), näytön keskellä on graafinen symboli (3) ja 
numeerinen symboli (4), jotka vähenevät.

HUOM: kun lisäpaine laitetaan päälle, alkaa ajan laskeminen taaksepäin. Koko tämän ajan kuluessa keskimmäiseen alustan runkoon 
kohdistetaan tavallista suurempi paine.

HUOM: kun laskenta on päättynyt, aiemmin käytetty työnäyttö palaa ja alustaan kohdistuva paine muuttuu jälleen normaaliksi..
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PESUAINELIUOKSEN KIERTOJÄRJESTELMÄ (FLR PRO -MALLIT)
Tilauksesta kone voidaan varustaa järjestelmällä, jolla pesuaineliuosta voidaan kierrättää; näin 
nostetaan tuottavuutta, sillä säiliöiden tyhjentämiseen ja täyttämiseen kuluvia taukoja tarvitaan 
vähemmän.
Vastaavasti käytetään vähemmän vettä ja pesuainetta, jolloin käyttäjän turvallisuus paranee, koska 
hän joutuu harvemmin kontaktiin kemikaalien kanssa; lisäetuna on myös ympäristön suojelu.
Sen päälle laittamiseksi on noudatettava alla annettuja ohjeita.

1. Koneen ollessa päällä paina “FLR-JÄRJESTELMÄN AKTIVOINTI-DEAKTIVOINTI” -painiketta 
(1) (kuva 1).

HUOM: jos painikkeessa (1) oleva led palaa, FLR-järjestelmä on aktiivinen, jos taas led on 
sammunut, FLR-järjestelmä ei ole aktiivisena.

HUOM: FLR-järjestelmä menee päälle, kun koneen vesijärjestelmässä oleva sähköpumppu menee päälle.

HUOM: FLR-järjestelmä voidaan ottaa jälleen pois käytöstä painamalla painiketta(1).

2. Kone jatkaa työtä siihen asti kunnes pesuaineliuos on loppunut kummastakin säiliöstä.

HUOM: jos kummassakin säiliössä oleva pesuaineliuos loppuu, ohjausnäyttöön tulee näkyviin symboli (2) “FLR-JÄRJESTELMÄ EI 
TOIMI” (kuva 2). Deaktivoi toiminto painikkeesta (1) ja täytä liuossäiliö uudella pesuaineliuoksella.
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PESUAINELIUOKSEN KIERTOJÄRJESTELMÄ (FLR-MALLIT PLUS -MALLIT)
Tilauksesta kone voidaan varustaa järjestelmällä, jolla pesuaineliuosta voidaan kierrättää; näin 
nostetaan tuottavuutta, sillä säiliöiden tyhjentämiseen ja täyttämiseen kuluvia taukoja tarvitaan 
vähemmän. Vastaavasti käytetään vähemmän vettä ja pesuainetta, jolloin käyttäjän turvallisuus 
paranee, koska hän joutuu harvemmin kontaktiin kemikaalien kanssa; lisäetuna on myös ympäristön 
suojelu.
Sen päälle laittamiseksi on noudatettava alla annettuja ohjeita.

1. Kun kone on päällä, paina valikkopainiketta (1), joka on työnäytössä (Kuva1).
2. Paina FLR-järjestelmän aktivointi-deaktivointi-painiketta (2) (kuva 2).

HUOM: jos symboli (2) on harmaa, FLR-järjestelmä ei ole päällä. Jos symboli (2) on vihreä, 
FLR-järjestelmä on päällä.

HUOM: jos haluat poistua valikkonäytöstä, odota muutama sekunti painamatta mitään painikkeita, tai paina mitä tahansa näytön kohtaa 
(mutta älä mitään näkyvillä olevista painikkeista).

HUOM: FLR-järjestelmä menee päälle, kun koneen vesijärjestelmässä oleva sähköpumppu menee päälle.

HUOM: jos FLR-järjestelmä laitetaan päälle, työnäyttöön ilmestyy siihen viittaava symboli(3).

HUOM: FLR-järjestelmä voidaan ottaa jälleen pois käytöstä painamalla painiketta(2).

HUOM: jos haluat palata työnäyttöön, paina mitä tahansa näytön kohtaa, mutta älä näytön reunoja, tai älä koske mihinkään kolmen 
sekunnin ajan.

3. Kone jatkaa työtä siihen asti kunnes pesuaineliuos on loppunut kummastakin säiliöstä.

OFFICE

0000.00 100%

ECO mode

0000.00 100%

1

2

2

1

3

TYÖVALOT (PLUS-MALLI)
Koneessa on etu- ja takatyövalot. Niiden päälle laittamiseksi on noudatettava alla annettuja ohjeita.

1. Kun kone on päällä, paina valikkopainiketta (1), joka on työnäytössä (Kuva1).
2. Paina työvalojen päälle/pois päältä laiton painiketta (2) (Kuva2).

HUOM: jos symboli (2) on harmaa, työvalot eivät ole päällä. Jos symboli(2) on vihreä, työvalot ovat 
päällä.

HUOM: jos haluat poistua valikkonäytöstä, odota muutama sekunti painamatta mitään painikkeita, tai 
paina mitä tahansa näytön kohtaa (mutta älä mitään näkyvillä olevista painikkeista).

HUOM: ajovalot syttyvät, kun kone käynnistetään.

HUOM: jos ajovalot laitetaan päälle, työnäyttöön ilmestyy niihin viittava symboli (3).

HUOM: jos haluat sammuttaa valot, paina painiketta (2).

HUOM: jos haluat palata työnäyttöön, paina mitä tahansa näytön kohtaa, mutta älä näytön reunoja, tai älä koske mihinkään kolmen 
sekunnin ajan.
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TEKNISEN AVUN AUTOMAATTINEN PYYNTÖ (MALLIT FFM)
Kone on varustettu automaattisella palvelulla, joka aktivoi kiireellisesti teknisen huoltoapupyynnön. Tämän toiminnon 
aktivoimista varten käyttäjän on painettava luukun (1) alla olevaa painiketta (2), jossa on symboli “SOS” (kuva 1).

HUOM: jotta automaattinen huoltoapupalvelu voidaan aktivoida, on koneessa oltava FIMAP FLEET 
MANAGEMENT -pakkaus.

HUOM: jotta tekninen huoltoapupyyntö voidaan lähettää, on koneen oltava käynnistettynä ja alueella on oltava 
tietoliikenneyhteys.
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PESUAINEEN AUTOMAATTINEN ANNOSTELUJÄRJESTELMÄ (FSS PRO -MALLIT)
Koneeseen voidaan asentaa pyydettäessä järjestelmä, jonka avulla pesuaineliuosta voidaan annostella erikseen 
liuossäiliössä olevaan veteen. Se aktivoidaan koneen ollessa päällä painamalla “FSS-JÄRJESTELMÄN AKTIVOINTI-
DEAKTIVOINTI” -painiketta (1) (kuva 1).

HUOM: jos painikkeessa (1) oleva led palaa, FSS-järjestelmä on aktiivinen, jos taas led on sammunut, FSS-
järjestelmä ei ole aktiivisena.

HUOM: FSS-järjestelmä menee päälle, kun koneen vesijärjestelmässä oleva sähköpumppu menee päälle.

HUOM: FSS-järjestelmä voidaan ottaa jälleen pois käytöstä painamalla painiketta(1).

HUOM: koneen annosteleman pesuliuoksen sisältämä pesuainemäärä on suhteessa (koneeseen esiasetetun parametrin määrittämässä 
prosentuaalisessa suhteessa) koneen vesijärjestelmässä olevaan vesimäärään.
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PESUAINEEN AUTOMAATTINEN ANNOSTELUJÄRJESTELMÄ (FSS PLUS -MALLIT)
Koneeseen voidaan asentaa pyydettäessä järjestelmä, jonka avulla pesuaineliuosta voidaan annostella 
erikseen liuossäiliössä olevaan veteen. Sen päälle laittamiseksi on noudatettava alla annettuja ohjeita:

1. Kun kone on päällä, paina valikkopainiketta (1), joka on työnäytössä (Kuva1).
2. Paina FSS-järjestelmän päälle/pois päältä laiton painiketta (2) (Kuva2).

HUOM: jos symboli (2) on harmaa, FSS-järjestelmä ei ole päällä. Jos symboli (2) on vihreä, 
FSS-järjestelmä on päällä.

HUOM: jos haluat poistua valikkonäytöstä, odota muutama sekunti painamatta mitään 
painikkeita, tai paina mitä tahansa näytön kohtaa (mutta älä mitään näkyvillä olevista 
painikkeista).

HUOM: FSS-järjestelmä menee päälle, kun koneen vesijärjestelmässä oleva sähköpumppu 
menee päälle.

HUOM: jos FSS-järjestelmä laitetaan päälle, työnäyttöön ilmestyy siihen viittaava symboli(3).

HUOM: FSS-järjestelmä voidaan ottaa jälleen pois käytöstä painamalla painiketta(2).

HUOMIO: muista laittaa FSS-järjestelmä päälle jokaisen vuoron alussa.

HUOM: jos haluat palata työnäyttöön, paina mitä tahansa näytön kohtaa, mutta älä näytön reunoja, tai älä koske mihinkään kolmen 
sekunnin ajan.
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PESUAINELIUOKSEN VIRTAUKSEN SÄÄTÄMINEN (PRO-MALLI)
Pesuaineliuoksen virtauksen säätö työn aikana suoritetaan seuraavalla tavalla:

1. Ensimmäisten työmetrien aikana tarkista, että liuosmäärä riittää kastelemaan lattian, mutta sitä ei 
ole niin paljon, että sitä tulee roiskesuojista.

2. Jos ulostuleva liuosmäärä ei miellytä, sitä voidaan säätää ohjauspaneelin painikkeista “+” ja“-” (1) 
(kuva 1).

HUOM: Pesuaineliuoksen virtausta harjaan voidaan säätää neljässä vaiheessa, arvosta 0 
maksimiarvoon 3; tämä säätö näkyy ohjausnäytössä olevasta symbolista (2) (kuva 2).

HUOM: Jos virtaus on säädetty arvoon 0, pesuaineliuosta ei tule ulos.
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ETENEMISNOPEUDEN SÄÄTÄMINEN (PRO-MALLI)
Pesuaineliuoksen virtauksen säätö työn aikana suoritetaan seuraavalla tavalla:

1. Ensimmäisten työmetrien aikana on tarkastettava, että etenemisnopeus soveltuu pito-
ominaisuuksiin.

2. Jos etenemisnopeus ei miellytä, sitä voidaan säätää ohjauspaneelin painikkeista “+” ja “-” (1) (kuva 
1).

HUOM: Etenemisnopeutta voidaan säätää kolmessa vaiheessa, arvosta 1 maksimiarvoon 3; 
tämä säätö näkyy ohjausnäytössä olevasta symbolista (2) (kuva 2).

HUOM: Koneen etenemisnopeutta voidaan säätää myös ohjauspaneelin potentiometria käyttäen; 
käyttäjän läsnäolovipua (2) enemmän tai vähemmän painamalla säädetään potentiometriä. Mitä 
enemmän painetaan, sitä enemmän nopeus kasvaa aiemmin valittuun tasoon nähden.
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SILENT-MAX-TOIMINTO (PRO-MALLI)
Tämä kone on varustettu silent-max-toiminnolla, joka vähentää imumoottorin aiheuttamaa melua.
Tämä toiminto aktivoidaan tai deaktivoidaan painamalla yksinkertaisesti vähintään kolmen sekunnin ajan painiketta 
(1), joka sijaitsee ohjaustaulussa (kuva 1).

HUOM: Kun silent-max-toiminto on aktiivisena, ohjauspaneeliin syttyy siihen liittyvä (2) (kuva 1).
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HÄLYTYSNÄYTTÖ (PRO-MALLI)
Virheen tapahtuessa ohjausnäytölle tulee vastaava hälytysnäyttö.
Hälytyksen näyttö koostuu ensimmäisestä vilkkuvasta rivistä, joka koskee koodia (1) ja virheen 
alkuperää (2), kun taas toisella rivillä näkyy yhteenveto (3) virheen kuvauksesta (kuva 1). Hälytysnäyttö 
pysyy näkyvissä niin kauan kuin virhe jatkuu.

Jos virhe sattuu, toimi seuraavasti:

1. Pysäytä kone välittömästi.
2. Jos virhe jatkuu, sammuta kone, odota vähintään kymmenen sekuntia ja käynnistä kone sitten uudelleen.
3. Jos virhe jatkuu, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.
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HÄLYTYSNÄYTTÖ (PLUS-MALLI)
Kun virhe tapahtuu, symboli (1) ilmestyy tietokenttään (kuva 1). Symboli on näkyvissä niin kauan kuin 
virhe jatkuu. Lisäksi yllä näkyy VIRHE-ikkuna (Kuva2). Siinä näkyvät hälytyksen numero, sen 
kuulumisluokka ja lyhyt kuvaus. Jos virhe sattuu, toimi seuraavasti:

1. Pysäytä kone ja paina painiketta (2) (Kuva2).
2. Jos virhe jatkuu, sammuta kone, odota vähintään kymmenen sekuntia ja käynnistä kone sitten 

uudelleen.

HUOM: virhenäyttö suljetaan painikkeesta(3) (Kuva2).

3. Jos virhe jatkuu, ota yhteyttä lähimpään huoltoliikkeeseen.

HUOM: symboli (1)  (Kuva1) pysyy näkyvillä, kunnes virhe ratkaistaan.
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OPASTUS (PLUS-MALLI)
Koneen sisäisessä muistissa on opastustunteja, joissa kerrotaan seuraavista:

• Koneen ensimmäinen käyttöönotto (asiakirja on saatavilla kielillä IT-EN-ES-FR-DE).
• Koneen määräaikaishuolto (asiakirja on saatavilla kielillä IT-EN-ES-FR-DE).
• Koneen käyttö- ja huolto-opas (asiakirja on saatavilla kielillä IT-EN-ES-FR-DE).

Niiden päälle laittamiseksi on noudatettava alla annettuja ohjeita.

1. Kun kone on päällä, paina valikkopainiketta (1), joka on työnäytössä (Kuva1).
2. Paina painiketta TUTORIAL (2) (Kuva 2).
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HUOM: jos haluat palata työnäyttöön, paina mitä tahansa näytön kohtaa, mutta älä näytön reunoja, tai älä koske mihinkään kolmen 
sekunnin ajan.

3. Valitse opastusnäytöltä (Kuva3) aihepiirit, joista haluat lisätietoa:
• Koneen käyttö.
• Päivittäinen huolto.
• Poikkeukselliset toimenpiteet.

HUOM: valitse näppäin "KONEEN KÄYTTÖ" (A) nähdäksesi videon, jossa kerrotaan koneen työhön valmistelua edeltävät vaiheet 
(Kuva3).

HUOM: valitse näppäin "PÄIVITTÄINEN HUOLTO" (B) nähdäksesi videon, jossa kerrotaan koneella päivittäin tehtävästä huollosta 
(Kuva3). Kun valitset tämän painikkeen, esiin tulee näytettävien videoiden näyttö (Kuva4), josta voidaan tarkastella seuraavia 
opastusvideoita:
• Keräyssäiliön tyhjennys ja puhdistus.
• Imuputken ja lattianpyyhkimen rungon puhdistus.
• Imumoottorin suodattimen puhdistus.
• Liuossäiliön ja vesijärjestelmän suodattimen tyhjennys ja puhdistus.

HUOM: valitse näppäin "POIKKEUKSELLISET TOIMENPITEET" (B) nähdäksesi videon, jossa kerrotaan koneella päivittäin tehtävästä 
huollosta (Kuva3). Kun valitset tämän painikkeen, esiin tulee näytettävien videoiden näyttö (Kuva4), josta voidaan tarkastella seuraavia 
opastusvideoita:
• Lattianpyyhkimen kumiosien vaihto.
• Alustan harjojen vaihto.
• Lattianpyyhkimen kumien säätö.
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AKUN KATKAISUPAINIKE
Heti, jos työn aikana kohdataan vakavia turvallisuusongelmia, paina hätäpainiketta (1), joka sijaitsee sähkölaitteiston suojalevyssä (Kuva 1).

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Tämä ohjain katkaisee sähkövirran, joka kulkee akuista laitteen järjestelmään.

HUOM: Työn jatkaminen, kun on pysähdytty ja ongelma on ratkaistu:
• Vie yleiskatkaisin asentoon “0” (kuva 2).
• Käännä hätäsienipainiketta eteenpäin (1) (Kuva 3).
• Vie yleiskatkaisin asentoon “I” (kuva 4).
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NESTEIDEN IMUKÄRKIRYHMÄ (LISÄVARUSTE)
Tilauksesta kone voidaan varustaa IMUKÄRKI-järjestelmällä, jonka ansiosta aiemmin levittetty pesuaineliuos pystytään imuroimaan tarkemmin 
talteen. Sen päälle laittamiseksi on noudatettava alla annettuja ohjeita.

1. Nosta alustan runkoa, PRO-mallissa painetaan “ALUSTAN OHJAINTA” (1), joka sijaitsee ohjauspaneelissa (kuva 1). PLUS-malleissa 
valitse ohjausnäytössä olevalla DS-valitsimella (kuva 2) ohjelma “siirto” (3) (lue kappale “DS-VALITSIN (DRIVE SELECT)”).

HUOM: Heti kun painiketta (1) painetaan ohjauspaneelista, vihreä led (2) “ALUSTAN RUNGON TYÖASENTO” sammuu (kuva 1).

2. PRO-malleissa nostetaan lattianpyyhkimen runkoa painamalla ohjauspaneelissa olevaa “LATTIANPYYHKIMEN KOMENTOPAINIKETTA” 
(4) (kuva 1).

HUOM: Heti kun painiketta (4) painetaan ohjauspaneelista, vihreä led (5) “LATTIANPYYHKIMEN RUNGON TYÖASENTO” (kuva 1) 
sammuu.

3. Ota tavaratilasta pois kaikki imuryhmän komponentit (kuva 3).
4. Asenna teräksinen jatkoputki (kuva 4).

35



5. Yhdistä jatkoputkeen (6) imuharja (7) (kuva 5).

6. Kytke imuputki (8) jatkoputkeen (6) (kuva 6).
7. Poista imuletku (10) lattianpyyhkimessä olevasta holkista (9) (kuva 7).
8. Kytke kärkiryhmän imuputki (8) lattianpyyhkimen imuputkeen (10) (kuva 8).
9. Aktivoi imun ohjausryhmä painamalla painiketta (11), joka sijaitsee ohjauspylvään takaosassa (kuva 9).

HUOM: Heti kun painetaan painiketta (11), sen led syttyy (kuva 9).

HUOM: Heti kun painetaan painiketta (11), ohjausnäytölle tulee näkyviin symboli (12) (PRO-malli kuva 10 PLUS-malli kuva 11).

VAROITUS: Älä koskaan kerää kiinteitä aineita kuten jauheita; tupakantumppeja; paperia; jne.

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Älä kerää laitteella koskaan räjähtäviä tai syttyviä kaasuja, nesteitä tai jauheita äläkä myöskään happoja 
tai liuottimia! Näihin kuuluvat bensiini, maaleille tarkoitetut liuotteet ja polttoöljyt, jotka imuilmaan sekoittuessaan voivat muodostaa 
räjähtäviä höyryjä tai seoksia, sekä lisäksi asetoni, laimentamattomat hapot ja liuotteet, alumiini- ja magnesiumjauheet. Nämä aineet 
saattavat lisäksi syövyttää koneen rakentamiseen käytettyjä materiaaleja.

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Jos konetta käytetään vaarallisilla alueilla (esimerkiksi huoltoasemilla), on noudatettava kyseisiä 
turvallisuusmääräyksiä. Koneen käyttäminen mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa on kielletty.

10. Irrota ryhmä työn loputtua ja laita se takaisin tavaratilaan.
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RUISKUPISTOOLIRYHMÄ (LISÄVARUSTE)
Tilauksesta kone voidaan varustaa ruiskupistooliryhmällä. Sitä käytetään seuraavalla tavalla:

1. Nosta alustan runkoa, PRO-mallissa painetaan “ALUSTAN OHJAINTA” (1), joka sijaitsee ohjauspaneelissa (kuva 1). PLUS-malleissa 
valitse ohjausnäytössä olevalla DS-valitsimella (kuva 2) ohjelma “siirto” (3) (lue kappale “DS-VALITSIN (DRIVE SELECT)”).

HUOM: Heti kun painiketta (1) painetaan ohjauspaneelista, vihreä led (2) “ALUSTAN RUNGON TYÖASENTO” sammuu (kuva 1).

2. PRO-malleissa nostetaan lattianpyyhkimen runkoa painamalla ohjauspaneelissa olevaa “LATTIANPYYHKIMEN KOMENTOPAINIKETTA” 
(4) (kuva 1).

HUOM: Heti kun painiketta (4) painetaan ohjauspaneelista, vihreä led (5) “LATTIANPYYHKIMEN RUNGON TYÖASENTO” (kuva 1) 
sammuu.

3. Irrota ruiskupistoolilisälaite kiinnikkeistä; se sijaitsee koneen takaosassa.
4. Aktivoi ruiskupistoolin lisäpumppuryhmä painamalla painiketta (6); se sijaitsee ohjauspylvään takaosassa (kuva 3).

HUOM: Heti kun painetaan painiketta (6), sen led syttyy (kuva 3).
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HUOM: Heti kun painetaan ohjausnäytön painiketta (6), näkyviin tulee symboli (7), joka tarkoittaa ruiskupistooliryhmää (PRO-malli kuva 4 
PLUS-malli kuva 5).

HUOM: Ruiskupistooliryhmän ollessa aktiivisena veto- ja työtoiminnot ovat deaktivoituina.

NOUDATA VAROVAISUUTTA: Ruiskupistooliryhmää käytettäessä on suositeltavaa käyttää aina suojalaseja silmien vaurioitumisen 
ehkäisemiseksi.

HUOM: Ennen säiliöiden puhdistuksen lisävarusteryhmän aktivoimista on tarkastettava liuossäiliössä olevan liuoksen määrä 
tasonilmaisimesta (8)(kuva 6).

5. Aktivoi liuossuihkun annostelu painamalla säiliön puhdistuslaitteessa olevaa vipua. Varo, että suihku suuntautuu säiliön sisään, ennen kuin 
painat vipua.

HUOM: Liuossuihkua, joka tulee ulos säiliön puhdistuslaitteesta, säädetään siinä olevasta nupista (9) (kuva 7).

HUOM: Liuossuihkun voimakkuutta, joka tulee ulos säiliön puhdistuslaitteesta, säädetään siinä olevasta nupista (10) (kuva 8).

HUOM: Liuossuihku keskeytetään säiliön puhdistuslaitteessa olevasta vivusta (11) (kuva 9).
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LIIAN TÄYNNÄ -VÄLINE
Vakiomallisessa laitteessa EI OLE liian täynnä olevasta säiliöstä ilmoittavaa ilmaisista, sillä keräyssäiliön tilavuus on liuossäiliön tilavuutta 
suurempi. Erityistapauksissa on olemassa keräyssäiliön kannen alla sijaitseva mekaaninen väline (kelluva), joka keräyssäiliön ollessa liian 
täynnä estää ilman pääsyn imun moottoriin suojaten näin sitä. Tässä tapauksessa imun moottorin ääni on matalampi. Aloita keräyssäiliön 
tyhjennys (lue kappale “KERÄYSSÄILIÖNTYHJENNYS”).

TYÖSKENTELYN LOPUKSI
Työskentelyn lopuksi ennen minkäänlaisten huoltotoimenpiteiden suorittamista, suorita seuraavat toimenpiteet:

1. Nosta alustan runkoa, PRO-mallissa painetaan “ALUSTAN OHJAINTA” (1), joka sijaitsee ohjauspaneelissa (kuva 1). PLUS-malleissa 
valitse ohjausnäytössä olevalla DS-valitsimella (kuva 2) ohjelma “siirto” (3) (lue kappale “DS-VALITSIN (DRIVE SELECT)”).

HUOM: Heti kun painiketta (1) painetaan ohjauspaneelista, vihreä led (2) “ALUSTAN RUNGON TYÖASENTO” sammuu (kuva 1).

2. PRO-malleissa nostetaan lattianpyyhkimen runkoa painamalla ohjauspaneelissa olevaa “LATTIANPYYHKIMEN KOMENTOPAINIKETTA” 
(4) (kuva 1).

HUOM: Heti kun painiketta (4) painetaan ohjauspaneelista, vihreä led (5) “LATTIANPYYHKIMEN RUNGON TYÖASENTO” (kuva 1) 
sammuu.

3. Kun ajopoljinta (6) (Kuva 3) painetaan, kone lähtee liikkeelle.
4. Vie laite likavesien tyhjentämiseen tarkoitettuun paikkaan.
5. Sammuta kone kääntämällä yleiskatkaisimen avainta (7) neljänneskierros vastapäivään (kuva 4). Ota avain pois ohjaustaulusta.

4Back

0000.00 100%

1 2

5
2

4
1

3 7
3

6

37



HUOLLON TYYPPI

TY
Ö

SK
EN

TE
LY

N
 

LO
PU

K
SI

PÄ
IV

IT
TÄ

IN

VI
IK

O
IT

TA
IN

EN
N

EN
 P

IT
K

Ä
Ä

 
K

Ä
YT

TÖ
TA

U
K

O
A

K
U

LJ
ET

U
S

KERÄYSSÄILIÖN TYHJENNYS X X X

LATTIANPYYHKIMEN PUHDISTUS X X X

ALUSTAN HARJOJEN PUHDISTUS X X

KERÄYSSÄILIÖN SUODATINTEN PUHDISTUS X X

KERÄYSSÄILIÖN PUHDISTUS X X

LIUOSSÄILIÖN TYHJENNYS X X X

VESIJÄRJESTELMÄN SUODATTIMEN PUHDISTUS X X

IMUPUTKEN PUHDISTUS X X

6. Tee kaikki kappaleessa "SUOSITELLUT MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT" luetellut toimenpiteet, jotka on nimetty sarakkeessa "TYÖN 
PÄÄTTEEKSI".

7. Kun määräaikaiset huoltotoimenpiteet on viety päätökseen, laite on vietävä sille tarkoitettuun säilytystilaan.

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

8. Saata kone turvalliseen kuntoon, lue kappale "KONEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON".

KERÄYSSÄILIÖN TYHJENNYS
Keräyssäiliö tyhjennetään seuraavalla tavalla:

1. Irrota keräyssäiliön tyhjennysputki kiinnikkeistä; tämä sijaitsee laitteen takaosassa (Kuva 1).
2. Taivuta tyhjennysputken loppupää siten, että siihen syntyy kuristuskohta, joka estää sisällön vuotamisen ulos (Kuva 2), 

aseta putki poistopinnalle, avaa korkki ja päästä sitten putki asteittain.

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

3. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä.
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NORMAALIT HUOLTOTOIMENPITEET
Ennen minkä tahansa määräaikaisen huoltotoimenpiteen suorittamista on toimittava seuraavalla tavalla:

1. Vie laite huoltotoimenpiteiden suorittamiseen tarkoitettuun paikkaan.

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

2. Tee koneen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue luku “KONEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON”).

NOUDATA VAROVAISUUTTA: käytä suoritettavaan työtehtävään soveltuvia henkilönsuojaimia.

LATTIANPYYHKIMEN PUHDISTUS
Imuyksikön puhtaus takaa paremman kuivauksen ja lattian puhtauden sekä imumoottorin pidemmän keston. Lattianpyyhin puhdistetaan 
seuraavalla tavalla:

1. Ujuta imuputki (1) pois lattianpyyhkimen rungossa olevasta imuaukosta (Kuva 1).
2. Kierrä lattianpyyhkimen esiasennetut nupit (2) kokonaan auki (Kuva 2).
3. Ujuta lattianpyyhin pois lattianpyyhkimen kiinnittimessä olevista aukoista (Kuva 3).
4. Puhdista lattianpyyhkimen rungon imutila (4) huolellisesti vesisuihkulla ja sitten kostealla liinalla (Kuva 4).
5. Puhdista lattianpyyhkimen takakumi (5) huolellisesti vesisuihkulla ja sitten kostealla liinalla (Kuva 5).
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6. Puhdista lattianpyyhkimen etukumi (6) huolellisesti vesisuihkulla ja sitten kostealla liinalla (Kuva 6).

7. Puhdista imuaukko hyvin vesisuihkulla ja sitten kostealla rievulla.
8. Toimi päinvastaisessa järjestyksessä kaiken takaisin asentamiseksi.
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ALUSTAN HARJOJEN PUHDISTUS (YKSIHARJAINEN MALLI, PRO-MALLI)
Harjan hyvä puhdistus takaa lattian paremman pesutuloksen sekä alustan vaihdemoottorin paremman kestävyyden. Harja puhdistetaan 
seuraavalla tavalla:

1. Vie laite huoltotoimenpiteiden suorittamiseen tarkoitettuun paikkaan.
2. Nosta alustan runkoa, paina ohjauspaneelissa olevaa “ALUSTAN OHJAINTA” (1).

HUOM: Heti kun painiketta (1) painetaan ohjauspaneelista, vihreä led (2) “ALUSTAN RUNGON 
TYÖASENTO” sammuu.

3. Nosta lattianpyyhkimen runkoa, paina ohjauspaneelissa olevaa “LATTIANPYYHKIMEN KOMENTOPAINIKETTA” (3).

HUOM: Heti kun painiketta (3) painetaan ohjauspaneelista, vihreä led (4) “LATTIANPYYHKIMEN RUNGON TYÖASENTO” sammuu.

4. Kun alustan runko on lepoasennossa, lattiasta ylös nostettuna, paina yli kolmen sekunnin ajan ohjauspaneelissa olevaa “ALUSTAN 
OHJAINTA” (1).

5. Puhdista harja vesisuihkulla ja poista harjaksissa mahdollisesti olevat epäpuhtaudet. Tarkista harjojen kuluminen ja tarvittaessa vaihda 
uudet (harjasten ulkonema ei saa olla alle 10 mm, mitta ilmoitetaan harjassa keltaisella viivalla). . Lue harjan vaihtoa koskevat tiedot 
kappaleesta “ALUSTAN HARJAN ASENNUS (YKSIHARJAINEN MALLI)”.

6. Kun harja on puhdas, asenna se takaisin.
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ALUSTAN HARJOJEN PUHDISTUS (YKSIHARJAINEN MALLI, PLUS-MALLI)
Harjan hyvä puhdistus takaa lattian paremman pesutuloksen sekä alustan vaihdemoottorin paremman kestävyyden. Harja puhdistetaan 
seuraavalla tavalla:

1. Käytä ohjausnäytössä olevaa DS-valitsinta (Kuva 1) ja valitse siirto-ohjelma (1).
2. Paina työnäytössä näkyvää “VALIKKO”-painiketta (2) (kuva 2).

HUOM: jos haluat palata työnäyttöön, paina mitä tahansa näytön kohtaa, mutta älä näytön reunoja, tai älä koske mihinkään kolmen 
sekunnin ajan.

3. Paina “HARJAN IRROTUS” -painiketta (3) (kuva 3).

HUOM: työnäyttöön palataan painamalla “X”-painiketta (4) (kuva 4).

4. Painikkeen (3) painamiseen jälkeen näyttöön tulee välittömästi harjan irrotuksen vahvistusruutu (kuva 4); toimenpide käynnistetään 
painamalla “OK”-painiketta (5).

5. Puhdista harja vesisuihkulla ja poista harjaksissa mahdollisesti olevat epäpuhtaudet. Tarkista harjojen kuluminen ja tarvittaessa vaihda 
uudet (harjasten ulkonema ei saa olla alle 10 mm, mitta ilmoitetaan harjassa keltaisella viivalla). . Lue harjojen vaihtoa koskevat tiedot 
kappaleesta “ALUSTAN HARJAN ASENNUS (YKSIHARJAINEN MALLI)”.

6. Kun harja on puhdas, asenna se takaisin.
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ALUSTAN HARJOJEN PUHDISTUS (KAKSIHARJAINEN MALLI)
Harjan hyvä puhdistus takaa lattian paremman pesutuloksen sekä alustan vaihdemoottorin paremman kestävyyden. Harja puhdistetaan 
seuraavalla tavalla:

1. Asetu koneen vasemmalle sivulle ja poista vasen roiskesuojus (1); muista avata ensin täysin alustan rungossa olevat nupit (2) (kuva 1).
2. Paina harjan lukitustappia (3) (Kuva 2).
3. Pidä tappi (3) painettuna ja käännä harjaa myötäpäivään, kunnes se lukittuu (Kuva 3).
4. Käännä niin, että se napsahtaa, painike työntyy ulos kiinnitysjousesta ja tämä irtoaa.
5. Puhdista harja vesisuihkulla ja poista harjaksissa mahdollisesti olevat epäpuhtaudet. Tarkista harjojen kuluminen ja tarvittaessa vaihda 

uudet (harjasten ulkonema ei saa olla alle 10 mm, mitta ilmoitetaan harjassa keltaisella viivalla). . Lue harjojen vaihtoa koskevat tiedot 
kappaleesta “ALUSTAN HARJAN ASENNUS (KAKSIHARJAINEN MALLI)”.

6. Kun harja on puhdistettu, asenna se takaisin ja siirry oikeaan harjaan.

HUOM: Suosittelemme vaihtamaan oikean- ja vasemmanpuoleisen harjan paikkoja päivittäin.

HUOM: Kuvassa 3 nähdään vasemman harjan irrotuksen kiertosuunta; oikeaa harjaa tulee kääntää vastakkaiseen suuntaan.

HUOMIO: Jos harjat ovat vanhoja ja niiden harjakset epämuodostuneita, on parempi asentaa ne samaan asentoon (oikea oikealle ja 
vasen vasemmalle). Näin vältetään, että harjaksien poikkeava kallistus aiheuttaa harjan vaihdemoottorin ylikuormituksen ja liiallista 
tärinää.
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KERÄYSSÄILIÖN SUODATINTEN PUHDISTUS
Puhdista keräyssäiliössä olevat suodattimet seuraavalla tavalla:

1. Mene koneen taakse.
2. Irrota keräyssäiliön kansi (1) (kuva 1).
3. Irrota kelluva suojus (2) nuolen suuntaan kääntämällä ja puhdista se juoksevan veden alla (kuva 2).

HUOM: Jos lika ei irtoa, käytä apuna lastaa tai harjaa.

4. Irrota tuesta imumoottorin suodatin (3) ja puhdista se juoksevan veden alla; muista irrottaa ensin kiinnike (4) (kuva 3).

HUOM: Jos lika ei irtoa, käytä apuna lastaa tai harjaa.

5. Irrota kannattimesta likaisen veden suodatinkori (5) (Kuva 4).
6. Irrota korin kansi (6) suodatinkorista (5) (Kuva 5).
7. Puhdista suodatinkori (5) ja korin kansi (6) juoksevalla vedellä.

HUOM: Jos lika ei irtoa, käytä apuna lastaa tai harjaa.

8. Kun kaikki juuri pestyt komponentit ovat kuivuneet, asenna ne uudestaan koneeseen suorittamalla yllä kuvatut toimenpiteet päinvastaisessa 
järjestyksessä.
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KIERRÄTYSSUODATTIMEN PUHDISTUS (FLR-MALLIT)
Keräyssäiliö tyhjennetään seuraavalla tavalla:

1. Mene koneen taakse.
2. Irrota keräyssäiliön kansi (1) (kuva 1).
3. Irrota kelluva suojus (2) nuolen näyttämään suuntaan kääntäen (kuva 2).
4. Irrota tuesta imumoottorin suodatin (3); muista irrottaa ensin kiinnike (4) (kuva 3).
5. Irrota tuesta pohjasuodatin (5) ja puhdista se juoksevan veden alla (kuva 4).

HUOM: Jos lika ei irtoa, käytä apuna lastaa tai harjaa.
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6. Huuhtele keräyssäiliön sisäpuoli vesisuihkulla. Käytä tarvittaessa harjaa säiliön pohjalle kertyneen mudan poistamiseksi.

VAROITUS: Varmista, että puhdistat myös säiliön sisällä olevan sähkömekaanisen kellukkeen (6) (Kuva 5).

7. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä.
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LIUOSSÄILIÖN TYHJENNYS
Tyhjennä liuossäiliö seuraavalla tavalla:

1. Sulje poistohanan virtaus ja siirrä ohjauspylvään vasemmassa sivussa olevaa nuppia (1) alaspäin (Kuva 1).
2. Irrota rungosta pesuaineliuoksen suodattimen korkki (2) (Kuva 2).
3. Avaa poistohanan virtaus ja siirrä ohjauspylvään vasemmassa sivussa olevaa nuppia (1) ylöspäin.
4. Kun liuossäiliö on tyhjä, asenna kaikki takaisin paikoilleen suorittamalla toimenpiteet käänteisessä 

järjestyksessä.
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VESIJÄRJESTELMÄN SUODATTIMEN PUHDISTUS
Puhdista vesijärjestelmän suodatin seuraavalla tavalla:

1. Sulje poistohanan virtaus ja siirrä ohjauspylvään vasemmassa sivussa olevaa nuppia (1) alaspäin (Kuva 1).
2. Irrota rungosta pesuaineliuoksen suodattimen korkki (2) (Kuva 2).
3. Huuhtele suodatinpatruuna juoksevalla vedellä ja käytä tarvittaessa harjaa lian puhdistamiseen.
4. Kun suodatinpatruuna on puhdas, asenna kaikki takaisin paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet 

käänteisessä järjestyksessä.
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IMUPUTKEN PUHDISTUS
Imuputken huolellinen puhdistus parantaa lattian puhdistuksen tulosta sekä pidentää imumoottorin kestoa.
Imuputki puhdistetaan seuraavalla tavalla:

1. Ujuta imuputki (1) pois lattianpyyhkimen rungossa olevasta imuaukosta (Kuva 1).
2. Ujuta imuputki (1) pois keräyssäiliön takaosassa olevasta aukosta (Kuva 2).
3. Irrota imuputki keräyssäiliössä olevista pidikkeistä.
4. Puhdista imuputken sisäpuoli vesisuihkulla.
5. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä.
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PESUAINEKANISTERIN PUHDISTUS (MALLIT FSS)
Puhdista pesuainekanisteri ennen koneen pitkää käyttötaukoa:

1. Paina keräyssäiliön irrotusvipua (1) ja käännä keräyssäiliö huoltoasentoon (kuva 1).
2. Irrota pesuainekanisterin korkissa oleva uroskappale (2) naaraskappaleesta (3) (kuva 2).

HUOM: ennen uroskappaleen vetämistä on painettava naaraskappaleessa olevaa vipua.

3. Poista pesuainekanisteri (4) liuossäiliössä olevasta tilasta painaen kanisterissa olevaa kahvaa (kuva 3).
4. Irrota pesuainekanisterista korkki (5) (kuva 4).
5. Huuhtele kanisterin sisäpuoli juoksevalla vedellä.
6. Sulje korkki (5) oikein, jotta nestettä ei pääsisi vuotamaan työn aikana; huolehdi siitä, että pesuaineen tulosuodatin (6) on asetettu oikein 

kanisterin pohjalle (kuva 5 ).
7. Aseta kanisteri takaisin sille tarkoitettuun lokeroon liuossäiliössä tarttuen kanisterissa olevaan kahvaan.
8. Kytke uroskappale pesuainekanisterin korkissa olevaan naaraskappaleeseen.
9. Käännä keräyssäiliö työasentoon (kuva 6). Varmista, että keräyssäiliön pidikejärjestelmä on kytketty oikein.
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LATTIANPYYHKIMEN RUNGON KUMIOSIEN VAIHTO
Lattianpyyhkimen rungon kumien hyvä kunto takaa paremman lattian kuivauksen ja puhdistuksen sekä imumoottorin paremman kestävyyden. 
Vaihda lattianpyyhkimen rungon kumit seuraavalla tavalla:

1. Ujuta imuputki (1) pois lattianpyyhkimen rungossa olevasta imuaukosta (Kuva 1).
2. Kierrä lattianpyyhkimen esiasennetut nupit (2) kokonaan auki (Kuva 2).
3. Ujuta lattianpyyhin pois lattianpyyhkimen kiinnittimessä olevista aukoista.
4. Vaihda takana oleva kumin painoterä ja irrota lattianpyyhkimen takaosassa oleva pidike (3) (Kuva 3).
5. Irrota takakumi (4) lattianpyyhkimen rungosta (Kuva 4).
6. Kierrä lattianpyyhkimen esiasennetut nupit (5) kokonaan auki (Kuva 5).
7. Irrota etukumi (6) lattianpyyhkimen sisärungosta (Kuva 6).
8. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä.

HUOM: Muista säätää lattianpyyhkimen runko ennen koneen käyttöä; lue kappale "LATTIANPYYHKIMEN RUNGON KUMIEN SÄÄTÖ".

HUOM: Lattianpyyhkimen rungon molemmat kumit on hyvä vaihtaa, jotta lattian kuivaus onnistuu hyvin.
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YLIMÄÄRÄINEN HUOLTO
Ennen minkä tahansa ylimääräisen huoltotoimenpiteen suorittamista on toimittava seuraavalla tavalla:

1. Vie laite huoltotoimenpiteiden suorittamiseen tarkoitettuun paikkaan.

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

2. Tee koneen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue luku “KONEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON”).

NOUDATA VAROVAISUUTTA: käytä suoritettavaan työtehtävään soveltuvia henkilönsuojaimia.
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SÄÄTÖTOIMENPITEET
Ennen minkä tahansa säätötoimenpiteen suorittamista on toimittava seuraavalla tavalla:

1. Vie laite huoltotoimenpiteiden suorittamiseen tarkoitettuun paikkaan.

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

2. Tee koneen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue luku “KONEEN SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON”).

NOUDATA VAROVAISUUTTA: käytä suoritettavaan työtehtävään soveltuvia henkilönsuojaimia.

ALUSTAN ROISKELÄPPIEN VAIHTO
Jos alustan sivusuojuksen roiskeläppien kumit eivät ole ehjiä, ne eivät voi taata työn asianmukaista suorittamista, eli ne eivät pysty ohjaamaan 
likaista pesuaineliuosta kohti lattianpyyhintä; roiskeläppien kumien ehjyyttä on siis valvottava. Alustan roiskeläppien vaihtaminen suoritetaan 
seuraavalla tavalla:

1. Asetu koneen vasemmalle puolelle.
2. Irrota vasen roiskesuojus (1), kierrä auki alustan rungossa olevat nupit (2) (kuva 1).
3. Irrota kumin painoterä (3), irrota kumin painoterässä oleva pidike (4) (kuva 2).
4. Irrota roiskeläppä (5) vasemmasta roiskeläpän rungosta ja vaihda sen tilalle uusi tai käännä se (kuva 3).

5. Asenna kaikki uudelleen paikoilleen suorittamalla mainitut toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä.
6. Tee juuri suoritetut toimenpiteet myös oikealle sivusuojukselle.
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LATTIANPYYHKIMEN RUNGON KUMIOSIEN SÄÄTÖ
Lattianpyyhkimen rungon kumien tarkka säätö takaa lattian paremman puhdistustuloksen.
Säädä lattianpyyhkimen rungon kumit seuraavalla tavalla:

1. Laske alustan runkoa, PRO-mallissa painetaan “ALUSTAN OHJAINTA” (1), joka sijaitsee ohjauspaneelissa (kuva 1). PLUS-malleissa 
valitse ohjausnäytössä olevalla DS-valitsimella (kuva 2) ohjelma “pesu ja kuivaus” (3) (lue kappale “DS-VALITSIN (DRIVE SELECT)”).

HUOM: Heti kun painiketta (1) painetaan ohjauspaneelista, vihreä led (2) “ALUSTAN RUNGON TYÖASENTO” syttyy (kuva 1).

2. PRO-malleissa lasketaan lattianpyyhkimen runkoa painamalla ohjauspaneelissa olevaa “LATTIANPYYHKIMEN KOMENTOPAINIKETTA” (4) 
(kuva 1).

HUOM: Heti kun painiketta (4) painetaan ohjauspaneelista, vihreä led (5) “LATTIANPYYHKIMEN RUNGON TYÖASENTO” (kuva 1) 
syttyy.

3. Kun ajopoljinta (6) (Kuva 3) painetaan, kone lähtee liikkeelle.
4. Kun alusta ja lattianpyyhin ovat työasennossa, tee koneen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "KONEEN 

SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON").
5. Mene koneen taakse.

Lattianpyyhkimen rungon korkeuden säätö:

• Säädä kumin korkeus suhteessa lattiaan; löysää tai kiristä nuppeja (7) (Kuva 4).

HUOM: Kuvassa 4 nähdään kiertosuunta, jolla pienennetään lattianpyyhkimen kannattimen ja lattian välistä etäisyyttä; etäisyys lisääntyy 
käännettäessä päinvastaiseen suuntaan.

HUOM: Kun lattianpyyhkimen kannattimen ja lattian välistä etäisyyttä pienennetään, lattianpyyhkimen rungossa olevat kumit lähestyvät 
lattiaa.
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HUOM: Oikean- ja vasemmanpuoleista nuppia on käännettävä yhtä monta kierrosta, jotta lattianpyyhin toimii lattian suuntaisesti.

HUOM: Tarkasta, että säädöt on tehty oikein, katsomalla lattianpyyhkimen runkoon asennettua mittaria (8) (Kuva 5).

Lattianpyyhkimen rungon kallistuksen säätö:

• Säädä lattianpyyhkimen rungon kumien kallistusta suhteessa lattiaan; löysää tai kiristä nuppia (9) (kuva 6), kunnes lattianpyyhkimen rungon 
kumit ovat taittuneet ulospäin tasaisesti koko pituudelta, noin 30° suhteessa lattiaan.

HUOM: Kuvassa 6 nähdään kiertosuunta lattianpyyhkimen kallistamiseksi kohti koneen takaosaa (Kuva 7); käännä päinvastaiseen 
suuntaan lattianpyyhkimen kääntämiseksi kohti koneen etuosaa.

HUOM: Tarkasta, että säädöt on tehty oikein, katsomalla lattianpyyhkimen runkoon asennettua mittaria (10) (Kuva 8).
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ALUSTAN SIVUROISKELÄPPIEN SÄÄTÖ
Jos alustan rungon sivuroiskeläppiä ei ole asetettu oikeaan asentoon lattian suhteen, ne eivät pysty toimimaan oikein, eli ne eivät ohjaa likaista 
pesuainetta asianmukaisesti lattianpyyhintä kohden; roiskeläppien korkeutta on siis säädettävä.
Tämä toimenpide voidaan suorittaa alustan ollessa työasennossa toimimalla seuraavalla tavalla:

1. Laske alustan runkoa, PRO-mallissa painetaan “ALUSTAN OHJAINTA” (1), joka sijaitsee ohjauspaneelissa (kuva 1). PLUS-malleissa 
valitse ohjausnäytössä olevalla DS-valitsimella (kuva 2) ohjelma “pesu ja kuivaus” (3) (lue kappale “DS-VALITSIN (DRIVE SELECT)”).

HUOM: Heti kun painiketta (1) painetaan ohjauspaneelista, vihreä led (2) “ALUSTAN RUNGON TYÖASENTO” syttyy (kuva 1).

2. PRO-malleissa lasketaan lattianpyyhkimen runkoa painamalla ohjauspaneelissa olevaa “LATTIANPYYHKIMEN KOMENTOPAINIKETTA” (4) 
(kuva 1).

HUOM: Heti kun painiketta (4) painetaan ohjauspaneelista, vihreä led (5) “LATTIANPYYHKIMEN RUNGON TYÖASENTO” (kuva 1) 
syttyy.

3. Kun ajopoljinta (6) (Kuva 3) painetaan, kone lähtee liikkeelle.
4. Kun alusta ja lattianpyyhin ovat työasennossa, tee koneen turvalliseksi saattamiseen kuuluvat vaiheet (lue kappale "KONEEN 

SAATTAMINEN TURVALLISEEN KUNTOON").
5. Mene koneen sivuun vasemmalle.
6. Irrota vasen roiskesuojus (7), kierrä auki alustan rungossa olevat nupit (8) (kuva 4).
7. Suorita lattianpyyhkimien korkeuden säätö lattian suhteen kiertämällä kiinni tai auki nuppeja (9), kunnes lattianpyyhin pyyhkii lattiaa 

tasaisesti koko pituudeltaan (kuva 5).

HUOM: Kun nuppeja (9) kierretään myötäpäivään, roiskeläpän tuki siirtyy kohti lattiaa (kuva 5).

HUOM: Lattianpyyhkimen sekä etu- että takaosan on oltava samalla korkeudella lattiasta.

8. Aseta säätämisen suorittamisen jälkeen vasen roiskesuojus (7) takaisin paikalleen ja kiristä nupit (8).
9. Tee juuri tehdyt toimenpiteet myös oikealle sivuroiskeläpälle.
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KONE KOODI LKM HARJASTYYPPI HUOMAUTUKSET

BMg 56 B

436232 1 PPL Ø0,3 HARJA Ø560mm Ø22in (VÄRI VAALEANSININEN)

436233 1 PPL Ø0,6 HARJA Ø560mm Ø22in (VÄRI VALKOINEN)

436234 1 PPL Ø0,9 HARJA Ø560mm Ø22in (VÄRI MUSTA)

436235 1 HANKAAVA HARJA Ø560mm Ø22in

436236 1 - VETOLAITTEEN KIEKKO Ø535mm Ø21in

BMg 65 B

422189 2 PPL Ø0,3 HARJA Ø340mm Ø13.4in (VÄRI VAALEANSININEN)

422971 2 PPL Ø0,6 HARJA Ø340mm Ø13.4in (VÄRI VALKOINEN)

422972 2 PPL Ø0,9 HARJA Ø340mm Ø13.4in (VÄRI MUSTA)

422981 2 HANKAAVA HARJA Ø340mm Ø13.4in

422973 2 - VETOLAITTEEN KIEKKO Ø320mm Ø12.6in

BMg Orbital

442005 1 LAIPPA 508x355mm 20x14in (VÄRI PUNAINEN)

442661 1 LAIPPA 508x355mm 20x14in (VÄRI VIHREÄ)

442662 1 LAIPPA 508x355mm 20x14in (VÄRI MUSTA)

443711 1 LAIPPA 508x355mm 20x14in (VÄRI VALKOINEN)

443712 1 LAIPPA 508x355mm 20x14in (VÄRI RUSKEA)

HARJOJEN VALINTA JA KÄYTTÖ
POLYPROPEENIHARJA (PPL)
Käytetään kaikentyyppisille lattioille, kestää hyvin kulutusta ja lämmintä vettä (ei yli 50-asteista). PPL ei ole hygroskooppinen ja säilyttää siksi 
ominaisuutensa myös työskenneltäessä kostealla pinnalla.

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:

• Perinteinen vetokiekko on varustettu sarjalla ankkurikärkiä, jotka pitävät kiinni ja vetävät hankaavaa kiekkoa työskentelyn aikana.
• Tyyppiä CENTER LOCK oleva vetokiekko on ankkurikärkien lisäksi varustettu muovisella keskuslukitusjärjestelmällä, joka mahdollistaa 

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

PUNAINEN LAIPPA
Sopii usein tapahtuvaan käyttöön kohtalaisen puhtailla lattioilla. Puhdistaa myös kuivana ja kiillottaa poistaen jäljet.

VIHREÄ LAIPPA
Soveltuu vahan pintakerroksen poistamiseen ja valmistamaan lattian seuraavaa käsittelyä varten. Käytä kosteana.

MUSTA LAIPPA
Soveltuu raskaiden vahakerrosten kaapimiseen kosteana. Poistaa vanhan pintakäsittelyn ja sementin purseet.

VALKOINEN LAIPPA
Soveltuu käsiteltyjen lattioiden viimeistelyyn sekä kirkkaiden pintojen kiillottamiseen. Käytetään kuivana tai hieman kosteana.

RUSKEA LAIPPA
Soveltuu kaavintaan kosteana tai kuivana, vahanpoistoaineiden kanssa. Valmistelee lattian uutta vahausta varten. Kestää happoja.
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VIKOJEN KORJAAMINEN
Tässä luvussa käsitellään yleisimpiä koneen käytön yhteydessä esiintyviä ongelmia. Jos ongelmien ratkaiseminen ei onnistu näiden tietojen 
avulla, on otettava yhteyttä lähimpään huoltokeskukseen.

ONGELMA MAHDOLLINEN AIHEUTTAJA KORJAUSKEINO

KONE EI 
KÄYNNISTY

Yleiskatkaisin on asennossa “0”. Tarkista, että yleiskatkaisin on asennossa "I". Jos näin ei 
ole, käännä avainta vasemmalle.

Tarkasta, että käynnistyksen yhteydessä ohjausnäytölle 
ei tule mitään hälytysviestiä.

Pysäytä kone välittömästi ja ota yhteyttä erikoistuneen 
huoltokeskuksen teknikkoon.

Tarkasta, että akut on kytketty keskenään oikein ja että 
akkuliitin on kytketty sähkölaitteiston liittimeen.

Ota yhteyttä Fimap-huoltoliikkeeseen tai pätevään 
teknikkoon.

Tarkasta akkujen lataustilanne.
Jos akkujen lataustaso on kriittisen alhaalla, suorita 
kokonainen latausjakso (lue kappale "AKKUJEN 
LATAAMINEN").

AKUT EIVÄT OLE 
LATAUTUNEET 
OIKEIN (MALLIT, 
JOISSA 
KONEESSA EI OLE 
AKKULATURIA)

Akkulaturin kaapelin liitintä ei ole asennettu oikein 
akkuliittimeen. Kytke akkulaturin kaapelin liitin takaisin akkuliittimeen.

Akkulaturin virtajohdon pistoketta ei ole asetettu oikein 
sähköverkon pistorasiaan.

Varmista, että akkulaturin virtajohdon pistoke on kytketty 
sähköverkon pistorasiaan.

Sähköverkon ominaisuudet eivät vastaa akkulaturin 
tarvitsemia ominaisuuksia.

Varmista, että akkulaturin arvokilvessä tiedot vastaavat 
sähköverkon ominaisuuksia.

Akkulaturin ledvalot vilkkuvat toistuvasti.
Tarkasta akkulaturin käyttö- ja huolto-oppaasta mitä 
tarkoittavat eri vilkuntamerkit, joita akkulaturi antaa akun 
latausvaiheen aikana.

AKUT EIVÄT OLE 
LATAUTUNEET 
OIKEIN (MALLIT, 
JOISSA KONEESSA 
ON AKKULATURI)

Akkulaturin johdon pistoketta ei ole asetettu oikein 
akkulaturissa olevaan pistokkeeseen. Kytke akkulaturin virtajohto uudelleen.

Akkulaturin virtajohdon pistoketta ei ole asetettu oikein 
sähköverkon pistorasiaan.

Varmista, että akkulaturin virtajohdon pistoke on kytketty 
sähköverkon pistorasiaan.

Sähköverkon ominaisuudet eivät vastaa akkulaturin 
tarvitsemia ominaisuuksia.

Varmista, että akkulaturin arvokilvessä tiedot vastaavat 
sähköverkon ominaisuuksia.

Akkulaturin ledvalot vilkkuvat toistuvasti.
Tarkasta akkulaturin käyttö- ja huolto-oppaasta mitä 
tarkoittavat eri vilkuntamerkit, joita akkulaturi antaa akun 
latausvaiheen aikana.

KONEEN 
ITSENÄINEN 
TOIMINTA-AIKA 
TYÖN AIKANA 
ON ERITTÄIN 
ALHAINEN

Tarkasta akkujen lataustaso; tarkasta ohjausnäytöllä 
näkyvä symboli. 

Jos akkujen lataustaso on kriittisen alhaalla, suorita 
kokonainen latausjakso (lue kappale "AKKUJEN 
LATAAMINEN").

HARJOIHIN EI 
TULE RIITTÄVÄSTI 
PESUAINELIUOSTA

Vesijärjestelmässä olevan pesuaineliuoksen määrä ei 
sovellu aiottuun työtehtävään.

Tarkasta, että koneen vesijärjestelmässä oleva 
pesuaineliuoksen määrä sopii työtehtävään.

Pesuaineliuoksen suodatin tukkiutunut.

Varmista, että pesuaineliuoksen suodatin ei ole 
tukkiutunut; mikäli se on tukkiutunut, huolehdi sen 
puhdistamisesta (lue kappale “VESIJÄRJESTELMÄN 
SUODATTIMEN PUHDISTUS”).

KONE EI PUHDISTA 
OIKEIN

Syötetty pesuaineliuos ei riitä. Lue osio "HARJOISSA LIIAN VÄHÄN 
PESUAINELIUOSTA".

Käytössä olevat harjat on asennettu koneeseen 
virheellisesti.

Tarkasta, että kiekkomaiset harjat on asennettu oikein 
koneeseen (lue kappale "HARJAN ASENNUS").

Harjan harjakset ovat liian kuluneet. Tarkista harjan kulumisaste ja vaihda tarvittaessa.
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ONGELMA MAHDOLLINEN AIHEUTTAJA KORJAUSKEINO

LATTIAN PYYHIN EI 
KUIVAA KUNNOLLA

Imulaitteisto on tukossa.

Tarkasta, että lattianpyyhkimessä ei ole tukkeumia 
(lue kappale "LATTIANPYYHKIMEN RUNGON 
PUHDISTUS").

Tarkasta, että imuputkessa ei ole tukkeumia (lue kappale 
“IMUPUTKEN PUHDISTUS”).

Varmista, että keräyssäiliön suodattimissa ei 
ole tukkeumia (lue kappale “KERÄYSSÄILIÖN 
SUODATINTEN PUHDISTUS”).

Keräyssäiliön tyhjennysputken korkki on asetettu 
paikalleen väärin.

Tarkista, että keräyssäiliön tyhjennysputken korkki on 
asetettu asianmukaisella tavalla.

Keräyssäiliön kansi on asennettu virheellisesti. Tarkista, että keräyssäiliön kansi on asennettu koneeseen 
oikein.

LIIALLINEN 
VAAHDON 
MUODOSTUS

Käytetty pesuaine on vääränlaista.

Tarkista, että on käytetty hidastetulla vaahdon 
muodostuksella toimivaa puhdistusainetta. Lisää 
mahdollisesti minimimäärä vaahdon estoainetta 
keräyssäiliöön.

Lattia ei ole kovin likainen. Laimenna pesuainetta enemmän.

KONE EI IME 
OIKEIN

Keräyssäiliö on täynnä. Tyhjennä keräyssäiliö (lue kappale "KERÄYSSÄILIÖN 
TYHJENNYS").

Imulaitteistossa on jokin tukkeuma. Lue osio “LATTIANPYYHIN EI KUIVAA KUNNOLLA”.
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EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
FIMAP S.p.A.

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

Vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että tuotteet

LATTIOIDEN MÄRKÄLAKAISUKONE mallia.
BMg 56 Pro CB - BMg 65 Pro CB - BMg 50 Orbital Pro CB

BMg 56 Plus CB - BMg 65 Plus CB - BMg 50 Orbital Plus CB

ovat yhdenmukaiset seuraavien direktiivien kanssa:

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

Lisäksi yhdenmukaiset seuraavien säädösten kanssa:

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

Teknisen eritelmän kokoamiseen valtuutettu henkilö:

Sig. Giancarlo Ruffo
Via Invalidi del Lavoro n.1
37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY

Santa Maria di Zevio (VR), 10/09/2018
Fimap S.p.A.

Laillinen edustaja
Giancarlo Ruffo
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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 mallia.
BMg 56 Pro - BMg 65 Pro - BMg 50 Orbital Pro

BMg 56 Plus - BMg 65 Plus - BMg 50 Orbital Plus

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), 10/09/2018
Fimap S.p.A.

Laillinen edustaja
Giancarlo Ruffo
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FIMAP S.p.A. - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Puh. +39 045 6060411 - Faksi +39 045 6060417 - Sähköposti: fimap@fimap.com

www.fimap.com
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