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1 Akkujen varaustason ilmaisin 

2 Alipaineen käynnistys-/sammutuskytkin 

3 Vesihanan käynnistys-/sammutuskytkin 

4 Liipaisimet 

5 Kahvan lukituspainike (pystyasennossa) 

6 Kahvan vapautusvipu 

7 Käynnistyspainike 

Ohjauspaneelin osat

Jos laite vioittuu, ota yhteys Numat-
ic-jälleenmyyjään.
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Pika-asennusopas.

NUC244NX SISÄLTÖ 
● OMISTAJAN KÄYTTÖOPAS 

● AKUN LATURI JA JOHTO 
● AKKUYKSIKKÖ 
● HARJAT, 2 KPL 

● LASTAKOKOONPANO

Paina harjan/lautasen pidike harjamoottorin 
kiinnikkeisiin (1 ja 2). Huomautus: Käsineiden 
käyttö harjoja asennettaessa ja irrotettaessa on 
suositeltavaa.

Varmista, että kahva on lukittu pystyasentoon 
ja säilytyspyörät on vedetty sisään. Irrota 
säiliökokoonpano (ja akku, jos se on asennettu) ja 
aseta kone varovasti etuosalleen.

Irrota harjat asettamalla sormesi harjakotelon 
taakse esitettyihin kohtiin ja heiluttamalla harjat 
varovasti irti.

Ota letku ja asenna se letkun kiinnityspidikkeisiin. 
Paina sitten avoin pää tiukasti lattiatyökalun 
keskikiinnityskohtaan. Noudata nuolia, jotta 
kiinnitys tehdään oikein. Varmista, että letkun osa 
(A) pysyy löysänä eikä kiristy liikaa.

Paina lattiatyökalun pidikkeen kahvaa alaspäin ja paina lattiatyökalu kiinnityspidikkeisiin (1 ja 2).

Irrota säiliökokoonpano koneen etuosasta. Nosta 
säiliökokoonpanoa ylöspäin kohti pääkahvaa 
säiliökokoonpanon (A) etuosaan upotetulla 
kahvalla.

Nosta ja kallista säiliökokoonpanon yläosaa poispäin kahvasta irrottaessasi sitä. Aseta säiliökokoonpano 
sopivalle pinnalle pystysuoraan tai mahdollisimman pystyyn asentoon.

LUETTAVA ENNEN MITÄÄN TOIMENPITEITÄ. POISTA PAKKAUSMATERIAALIT, AVAA 
PAKKAUS VAROVASTI JA TARKISTA SEN SISÄLTÖ. !!

1

1 32

2

31 2

Lattiatyökalun ja alipaineletkun asennus

Pääsäiliökokoonpanon irrotus

A

A

Harjojen asennus – Varmista, että akku on irrotettu ennen harjojen asennusta tai irrotusta.



5 www.numatic.com

Pika-asennusopas

Lisää kemikaali (noudata kemikaalin valmistajan laimennusohjeita). Täytä säiliö vain MAX-merkintään asti puhtaalla vedellä käyttäen vesihanaa, letkua tai 
sopivaa vesiastiaa. ÄLÄ TÄYTÄ LIIAN TÄYTEEN. Liu’uta säiliö takaisin pääsäiliörunkoon ja varmista, että puhdasvesisäiliön etuosaa on nostettu, jotta upotus 
on käytettävissä (A). 
Paina säiliötä koko matkalta sisäänpäin, kunnes kuulet sen naksahtavan paikalleen. Varmista, että se on asennettu tiukasti, ennen kuin asennat säiliökokoon-
panon takaisin koneeseen.

87 9

Nosta säiliökokoonpano sopivalle 
työskentelypinnalle, kallista sitä hieman eteenpäin 
ja liu’uta kätesi säiliön alle.

Irrota puhdasvesisäiliö säiliön pidikkeen rungosta (4 ja 5). Irrota täyttöä varten kumipysäytin täyttönokasta. 
Huomautus: T-kappale pitää kumipysäytintä paikallaan niin, ettei sitä voi irrottaa kokonaan.

Liu’uta kätesi säiliön alle, vie sormesi koukussa 
ylös säiliön etuosassa olevaan tilaan ja ponnauta 
säiliö ulos sormillasi.

Irrota puhdasvesisäiliö säiliön pidikkeen rungosta.

1

4

3

6

2

5

Puhdasvesisäiliön irrotus ja täyttö.

Leikkauskuva yläpuolelta.

A

Leikkauskuva yläpuolelta.
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Pika-asennusopas
Akun asennus ja veden virtauksen asetus

Nosta akkua akun kahvalla. Aseta akku akkutilaan ja varmista, että se on tiukasti paikallaan ja sen suunta 
on oikein (akun kahva taittuu alas kohti koneen kahvaa (A)).

Kallista säiliön alaosaa kohti akun yläpuolella 
olevaa kahvaa.

Kullekin harjalle on vesihana koneen oikealla ja 
vasemmalla puolella.

Aseta säiliö koneen kahvaa vasten ja laske säiliö 
alas. Varmista, että se on asennettu tiukasti.

Asenna pääsäiliö takaisin koneeseen.

Puhdasvesisäiliö täynnä ja asennettuna 
koneeseen.

1

4

7

3

6

2

5

A

A B

Paina virtauksen säätövipuja koneen vasemmalta ja oikealta puolelta asettaaksesi tarvittavan virtauksen. 
Tämä riippuu siitä, millä harjalla/lautasella ja lattiatyypillä konetta käytetään. Huomautus: Kun käytät 
konetta ensimmäistä kertaa, avaa vesihanat kokonaan ja käytä konetta hetki veden virtauksen 
vapauttamiseksi. Säädä sitten hanat halutulle virtaukselle. Varmista, että kukin vipu on asetettu samaan 
asentoon.

98
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1

2 3

Pika-asennusopas

Käynnistä kone vetämällä yksi tai kumpikin liipaisin sisään ja painamalla käynnistyspainiketta kotelon ollessa alhaalla. Harjat alkavat pyöriä, ja akkuvirran 
merkkivalo syttyy näyttämään varauksen määrän.

Kun jompikumpi liipaisimista on vedettynä sisään, paina veden käynnistyskyt-
kintä. Tämä syttyy sinisenä.

Paina alipaineen käynnistyskytkintä, jolloin tämä syttyy sinisenä ilmaisemaan 
päälläolosta ja alipaine käynnistyy. Voit nyt aloittaa puhdistuksen.

A B

Trigger Start button Trigger

Veden käynnistys-/

sammutuskytkin

Alipaineen käynnistys-/

sammutuskytkin

Laske lattiatyökalua painamalla koneen takana olevaa vasenta jalkapoljinta alaspäin (10-A).
Koneen kotelon laskeminen maahan. Seiso koneen takana ja tartu kahvoihin. Paina oikealla jalalla oikeaa 
poljinta eteenpäin (11-B). (Kun painat vipua, etuosan tukipyörä vetäytyy kotelon alle (11-C).)
Vedä kahvan oikealla puolella olevaa pientä vipua ylöspäin (12-D) ja vedä sitten kahvaa taaksepäin.
Nosta lattiatyökalua (puhdistaaksesi päältä imemättä vettä) käyttämällä varvassuojuskohtia, jotka ovat 
lattiatyökalun takana (E tai F).

10 1211A

E

C

F

B

B

Koneen kahvan käyttö

D
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Säilytys ja kuljetus

21

Jos haluat asettaa koneen säilytystilaan, aloita siitä, että kahva on lukittu pystyasentoon ja lattiatyökalu on alhaalla (1). Vedä sitten kahvaa taaksepäin, kunnes 
lattiatyökalu liikkuu ylöspäin, kuljetuspyörät naksahtavat ulos paikoilleen ja etuosan tukipyörä on otettu käyttöön (2). Kallista kone taaksepäin kuljetuspyörille (3) 
(painiketta tai vipua ei tarvitse käyttää). Huomautus: Älä päästä kahvasta irti.

VARMISTA, ETTÄ KAHVA ON LUKITTU PYSTYASENTOON, 
ENNEN KUIN PÄÄSTÄT KAHVASTA IRTI. !!

3

Nosta lattiatyökalua käyttämällä varvassuojuskohtia, jotka ovat lattiatyökalun takana, ja nosta ylöspäin (A). Koneen kotelon nostaminen maasta. Seiso koneen 
takana ja tartu kahvaan. Paina oikealla jalalla oikeaa jalkapoljinta alaspäin (B) ja vedä samalla konetta taaksepäin, kunnes säilytyspyörät naksahtavat paikoilleen ja 
etuosan tukipyörä tulee esiin.

10 1211A B

Säilytys- ja kuljetustila, vaihtoehto 1

Säilytys- ja kuljetustila, vaihtoehto 2

Varmista, että kahva on pystyasennossa ja lukittuna paikalleen, ja paina kahvan lukituspainiketta ja vie kahva oikeaan asentoon. 

Kahvan

 lukituspainike



9 www.numatic.com

Säännöllinen huolto

Kun erotin on irrotettu, pese se huolellisesti hanan alla varmistaen, että 
juoksutat vettä letkujen läpi ja puhdistat ritiläsuodattimen (A). 
Kun erotin on puhdas, tarkista kumitiiviste huolellisesti vaurioiden tai halkeam-
ien varalta (B). 
Jos kumitiivisteestä löytyy vaurioita tai halkeamia, vaihda erotin. Jos sitä ei 
vaihdeta, imu ja koneen suorituskyky voivat heikentyä.

Erottimen irrotus ja puhdistus

Puhdasvesisäiliön liitännät

Tartu erottimen kieleen peukalolla ja etusormella, ja 
vedä eteenpäin.

Varmista, että puhdasvesisäiliö tyhjä. Avaa kaksi 
puhdasvesisäiliön liitäntää, A ja B.

Irrota puhdasvesisäiliön liitännät puhdasves-
isäiliöstä.

Pese puhdasvesisäiliön liitännät perusteellisesti 
hanan alla ja varmista, että suodatin on puhdas 
eikä siinä ole tukoksia. Tarkista vaurioiden varalta 
(jos vaurioita löytyy, vaihda puhdasvesisäiliön 
liitännät).

Nosta erotin pois säiliöstä. Vie erotin sopivaan puhdistuspaikkaan.

1

4 5

2 3

A

B

1

A
B

2 3
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Säiliöiden tyhjennys

Kallista eteenpäin pienessä kulmassa varmistaen, että ulos työntyvä kohouma istuu uimurin upotukseen (B). 
Paina tiukasti alaspäin nuolen kohdalta, niin uimuri naksahtaa paikalleen.

Kun olet lopettanut koneen käytön, koneen säiliöt kannattaa tyhjentää ja puhdistaa. 
Irrota tätä varten ensin säiliökokoonpano koneen etuosasta (ks. asennus). 
1. Irrota puhdasvesisäiliö pääsäiliörungosta ja tyhjennä se. 
2. Irrota erotin säiliöstä. 
3. Nosta säiliötä käyttäen alustaa kahvana kuvan mukaisesti, kaada sisältö sopivaan viemäriin, huuhtele säiliöt ja toista tyhjennysmenettely. Asenna puhdasve-
sisäiliö ja erotin uudelleen, ja aseta ne takaisin koneeseen. 
Huomautus: Jos kone on pitkään käyttämättä käyttökertojen välillä, varmista, että puhdasvesisäiliö tyhjennetään.

1 2 3

4

5 B

Uimurin irrotus ja puhdistus
3 A

1 2

AA

Irrota uimuri kiertämällä punaista kiinnityspidikettä kiinnityspidikkeessä 
olevan nuolen suuntaan.

Nosta uimuri säiliöstä, pese se ja tarkista 
vaurioiden varalta.

Aseta uimuri takaisin säiliöön.

UIMURIPALLOSTA VETÄMINEN (A) 
UIMURIPALLOSTA VETÄMINEN RIKKOO SEN, JOLLOIN ALIPAINETTA EI SAA KATKAISTUA. !!
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Lattiatyökalun lapojen vaihto

2

4

3

5

1

Lattiatyökalun osat 

1. Kiinnitysnupit, 2 kpl 

2. Etulapa (uritettu/käännettävä) 

3. Lavan pidike 

4. Takalapa 

5. Lattiatyökalun runko

Varmista aina ennen huoltotoimia, että koneesta on katkaistu virta ja akku on irrotettu. !!

HUOMAUTUS: Lavat on suunniteltu 
käännettäviksi toisinpäin ja kierrettäviksi, 
sillä niissä on 4 käytettävää pintaa 
(etuosa, takaosa, yläpinta ja pohja – tämä 
pidentää niiden käyttöikää).

Jos haluat vaihtaa lattiatyökalun, laske ensin latti-
atyökalua käyttämällä vasemmalla olevaa 
lattiatyökalun laskemisen jalkapoljinta (A). 

Vedä lattiatyökalu pois koneesta (B).

Asenna lavan pidike takaisin. Kiinnitä se kahdella ulommalla nupilla. Varmista, 
että uritettu lapa menee lattiatyökalun etuosaan. 
Asenna lattiatyökalu takaisin paikalleen lattiatyökalun kahdella keskinupilla. 
Varmista, että kummankin lastalavan pään reiät on sijoitettu oikein T:n muotoisi-
in pidikkeisiin! (A.)

1 2 3

Vaihda lastalavat vaihtolapasarjaan (903531) 
(kuva 3). Aseta lavat muovattuihin kiinnitysu-
lokkeisiin.

Irrota lavan pidike (2). Avaa lavan pidikkeen kaksi kiinnitysnuppia 
(1).

Lattiatyökalun lapojen asentaminen paikalleen

BA

A
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Akun irrotus ja lataus

A

Akun irrotus

BA

 
Päivittäin 
Kone on pidettävä puhtaana. 
Harjat, lavat, lasta ja suodattimet on pidettävä hyvässä kunnossa. 
Tarkasta osat kulumien ja vaurioiden varalta ja vaihda ne tarvittaessa heti. 
Tyhjennä ja huuhtele likavesisäiliö aina käytön jälkeen. 

Viikoittain – päivittäisten lisäksi 
Tarkista harja/lautanen ja helma, ja pyyhi ja huuhtele ne. 
Tarkasta lattiatyökalun lavat kulumien varalta ja pyyhi ne puhtaaksi. 
Puhdista erotinkokoonpano ja suodatin ja tarkasta tiivisteen kunto. 
Huuhtele järjestelmä puhtaalla vedellä ja puhdista suodattimet.

TwinTec-koneen 

huolto

Huomautukset:

 Irrota säiliökokoonpano koneen etuosasta käyttämällä säiliökokoonpanon etuosaan upotettua kahvaa ja nosta säiliökokoonpano pystysuoraan (A). 
Vedä säiliökokoonpano koneesta ja aseta se maahan. 
Tämän jälkeen akku voidaan nostaa irti koneesta varastointia tai lataamista varten käyttämällä akussa olevaa kahvaa (B). 
Katso akun käyttöä ja latausta koskevat ohjeet akun ja laturin alkuperäisistä käyttöohjeista.
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Vianmääritys

Jos ongelmaa ei saada korjattua tai jos laite vioittuu, 
ota yhteys Numatic-jälleenmyyjään.

Tekniset tiedot

ONGELMA SYY RATKAISU 
Kone ei toimi. Akkua ei ole kytketty. 

Akkujen varaus on alhainen. 
Kytke akku (sivu 6). 
Lataa akku (sivu 12). 

Alipaine ei toimi. Alipainetta ei ole kytketty. Kytke alipaine (sivu 7). 

Veden imu toimii huonosti. Likavesisäiliö on täynnä. 
Lastaletku on tukossa. 
Letkuliitännät ovat löysällä. 
Erottimen suodatin on tukossa. 
Erottimen tiiviste vuotaa. 
Erottimen tiiviste on vaurioitunut. 
Alipaineletku on vaurioitunut tai haljennut. 
Lattiatyökalun lavat ovat vahingoittuneet. 
Akkujen varaus on alhainen. 

Tyhjennä likavesisäiliö (sivu 10). 
Irrota ja puhdista (sivu 4). 
Kiristä liitännät (sivu 4). 
Puhdista (sivu 9). 
Puhdista ja asenna takaisin (sivu 9). 
Vaihda uusiin (Varaosat, sivu 16). 
Vaihda uusiin (Varaosat, sivu 16). 
Vaihda uusiin (Varaosat, sivu 16). 
Lataa akku – ks. akkulaturin käyttöopas. 

Harjaus ei toimi. Harjoja ei ole asennettu. 
Harja on ylikuormittunut. 

Tarkista ja asenna tarvittaessa (sivu 4). 
Nollaa kone ja vähennä harjapainetta. 

Vettä ei virtaa tai sitä virtaa heikosti. Puhdasvesisäiliö on tyhjä. 
Veden virtauksen asetus on virheellinen. 
Puhdasvesisäiliön liitännät ovat tukossa. 

Täytä puhdasvesisäiliö (sivu 5). 
Säädä virtauksen säätövipuja (sivu 6). 
Irrota ja puhdista (sivu 9). 

Model - NUC244NX

Harjan/lautasen 
paino Harja-/lautaspaine Puhdistusalue Harjamoottorin 

teho Harjanopeus Harjan/lautasen leveys

12.5 kg Brush 18.95 g/cm2

Pad 20.10 g/cm2
1320 m2/Hour 

@ 3 km/h 2 x 200W 140 rpm 2 x 220mm
(440mm)

Alipainemoot-
torin suurin 

teho 

Puhdasvesisäiliön 
tilavuus 

Likave-
sisäiliön 
tilavuus 

Veden 
tunkeu-
tuminen 

Bruttopaino 
(nesteen ja akun 

kanssa) 

Nettopaino (ilman 
nestettä ja akkua) Luokitus 

100W 2.2L 3L IPX3 25.5 kg 21.3 kg 500W

Käyttöaika (akun 
kesto) Latausaika Mitat Käden–k sivarren 

tärinä 
Äänenpaine 

60-80 Min 1 tunti (80 %) 
2 tuntia (100 %)

Leveys = 520 mm 
Pituus = 450 mm 

Korkeus = 1200 mm 
≤ 2.5 m/s² LpA ≤ 70 dB(A)
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Arvokilpi 
1 Yrityksen nimi ja osoite 

2 Koneen kuvaus 

3 Akun jännite 

4 Melupäästö 

5 Käden–käsivarren tärinä 

6 Paino (käyttövalmiina) 

7 Kotelointiluokka 

8 Kaltevuussymboli 

9 EU:n maahantuojien tiedot 

10 Akun osanumero 

11 Koneen QR-koodi 

12 CE-merkki 

13 WEEE-symboli 

14 Osanumero 

15 Koneen vuosi/viikko, sarjanro 

16 Numatic Support

1
2

3 4

8

5 6

16

7

15

9

10

12
14

11

13

Tietoja koneesta (FI) 19.2

WEEE (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu) 
Yhdistelmäkoneen lisätarvikkeet ja pakkausmateriaalit on lajiteltava kierrätystä varten. 

Koskee vain EU-maita. 
Yhdistelmäkonetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana 
Euroopan sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sen kansallisten sovellusten 
mukaan. 
Käytöstä poistettavien yhdistelmäkoneiden sisältämät materiaalit on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen.

Kuulonsuojaimet Turvajalkineet Päänsuojaimet Suojakäsineet 

Pöly- ja allergeen-
isuojaimet Silmiensuojain Suojavaatetus Huomiotakki 

Lattian liukkaudesta varoittava 
kyltti 

Henkilönsuojaimet, joita saatetaan tarvita joissain tilanteissa.

HUOMAUTUS: Tarvittavat henkilönsuojaimet on määritettävä riskiarvioinnissa.

Jos laite vioittuu, ota yhteys 
Numatic-jälleenmyyjään.

Turvallisuuden kannalta tärkeät osat:
 

Latausjohdot: HO5VV-F x 0,75 mm2, 3-ytimisiä. 
Akkulaturi: 100–240 volttia.
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Yhdistelmäkoneen tiedot

Kaikkien sähkölaitteiden tapaan laitteen käytössä on oltava huolellinen ja varovainen. Turvallinen käyttö edellyttää myös, että rutiini- ja 
määräaikaishuolloista huolehditaan ajallaan. Koneen käyttäjille on annettava riittävä ohjeistus koneen oikeasta käytöstä. 
Jos tarvittavista huolloista ja oikeiden varaosien käytöstä ei huolehdita, koneen käyttö ei ole turvallista. Valmistaja ei ole tällaisissa tapauksissa missään 
vastuussa tai korvausvelvollinen. 
Varaosia tilattaessa on mainittava arvokilpeen merkitty mallinumero tai sarjanumero. 
Varoitus: ei saa käyttää alustoilla, joiden kaltevuus on yli 2 %. 

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön (lapset mukaan lukien), joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky, tai  joilta puuttuu 
kokemus tai tieto laitteen käyttöön. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. 
Laitteessa saa käyttää vain sen mukana toimitettuja tai käyttöoppaassa mainittuja harjoja. 
Muiden harjojen käyttö voi olla vaarallista. 
Tuotteeseen on saatavana kattava valikoima harjoja ja lisätarvikkeita. 
Koneessa saa käyttää vain harjoja ja lautasia, jotka on tarkoitettu kulloiseenkin puhdistustyöhön. 
On erittäin tärkeää, että laitteisto kootaan oikein ja että sitä käytetään voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukaisesti. 
Laitteistoa käytettäessä on oltava varma, että tarvittaviin varotoimiin on ryhdytty. Näin varmistetaan käyttäjän ja sivullisten turvallisuus. 
Pesun aikana on käytettävä liukastumiselta suojaavia jalkineita. Pölyisissä olosuhteissa on käytettävä hengityssuojainta. 
Koneesta on irrotettava akku koneen puhdistuksen, huollon ja osien vaihdon ajaksi ja koneen toimintoja muutettaessa. 
On varmistettava, että kone ei pääse liikkumaan, kun sen luota poistutaan. 
Lue valmistajan ohjeet pesuaineita tai muita nesteitä käytettäessä.

Kone ei sovellu vaarallisen pölyn poistoon. 
Konetta ei saa säilyttää ulkona märissä olosuhteissa. 
Kone on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa.

HUOMAUTUKSET: Kone on tarkoitettu kaupalliseen käyttöön ja normaalia siivousta perusteellisempaan puhdistukseen esimerkiksi hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, 
tehtaissa, kaupoissa ja toimistoissa. Tämä tuote täyttää seuraavat vaatimukset: IEC 60335-2-72

• Koneen valmistelusta ja kokoonpanosta vastaavilla on oltava riittävä asiantuntemus. 
• Kone on pidettävä puhtaana. 
• Harjat on pidettävä hyvässä kunnossa. 
• Kuluneet tai vaurioituneet osat on vaihdettava heti. 
• Työskentelyalueella ei saa olla esteitä tai sivullisia. 
• Työskentelyalueen valaistuksen on oltava riittävä. 
• Puhdistettava alue on esilakaistava.

 

• Konetta ei saa puhdistaa höyry- tai painepesurilla. Konetta ei saa käyttää sateessa. 
• Konetta ei saa korjata ilman riittävää koulutusta. Korjaus on annettava ammattilaisten tehtäväksi. 
• Konetta ei saa käyttää ilman riittävää kokemusta ja koulutusta tai lupaa sen käyttöön. 
• Konetta ei saa käyttää, jos puhdistusainesäiliöitä ei ole asennettu koneeseen ohjeiden mukaisesti. 
• Koneen ei voida odottaa toimivan ongelmattomasti ja luotettavasti ilman säännöllistä huoltoa. 
• Älä aja koneella virtajohdon yli käytön aikana. 
• Konetta ei saa nostaa tai vetää käyttöliipaisimista. Siihen on käytettävä pääkahvaa.

VAROITUS

HUOMIO

OIKEIN

VÄÄRIN

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS 
LUE OPAS ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ

KOMPONENTTI AIKAVÄLI TARKASTA SEURAAVIEN VARALTA 
Virtajohto PÄIVITTÄIN Hankaus, säröt, halkeamat, johtimien näkyminen 
Harjat PÄIVITTÄIN Harjaksien vauriot, kuluminen, istukan kuluminen 
Lastalapa ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖKERTAA Kuluminen, säröt, halkeamat 
Suodattimet ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖKERTAA Tukkeumat ja roskajäämät 
Säiliöt JOKAISEN KÄYTTÖKERRAN JÄL-

KEEN 
Huuhtele likavesisäiliö käytön jälkeen
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Varaosat

Kytkentäkaavio

Osanro VARAOSAT JA LISÄVARUSTEET Osanro VARAOSAT JA LISÄVARUSTEET 

909996 AKKU 911798 PALLOKATKAISUKOKOONPANO 

911334 LITIUMAKKULATURI 911502 EROTTIMEN PIDIKE JA TIIVISTE MUOTIN PÄÄLLÄ 

912365 LATAUSKAAPELI (ISO-BRITANNIA) 911931 NAILONHARJASARJA, 2 KPL:N PAKKAUS 

912361 LATAUSKAAPELI (EUROOPPA) 912353 PUNAISET LAUTASET, 10 KPL:N PAKKAUS 

912364 LATAUSKAAPELI (SVEITSI) 912354 VALKOISET LAUTASET, 10 KPL:N PAKKAUS 

912363 LATAUSKAAPELI (ETELÄ-AFRIKKA) 912352 VIHREÄT LAUTASET, 10 KPL:N PAKKAUS 

912360 LATAUSKAAPELI (AUSTRALIA) 912356 MELAMIINILAUTASET, 2 KPL:N PAKKAUS 

912362 LATAUSKAAPELI (POHJOIS-AMERIKKA) 912355 TIMANTTILAUTASET, 2 KPL:N PAKKAUS 

911518 SERILOR-LAPASARJA (ETUOSA) 911844 KÄYTTÖLEVY, 2 KPL:N PAKKAUS

911519 SERILOR-LAPASARJA (TAKAOSA) 911500 PUHDASVESISÄILIÖ

911499 LIKAVESISÄILIÖ
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DEC-083 V2.0 
 

 
EU, EC, EL, UE, ES: 
Declaration of Conformity  
Prohlášení o shodě  
Konformitätserklärung  
Overensstemmelseserklæring  
Declaración de conformidad  
Vastavusdeklaratsioon  
Déclaration de conformité  
 

Декларация за съответствие 
Δήλωση συμμόρφωσης 
Megfelelőségi nyilatkozat  
Dichiarazione di conformità  
Atitikties deklaracija  
Conformiteitsverklaring 
Samsvarserklæring  
Declaração de conformidade  
 

Deklaracja zgodności  
Declaratie de conformitate  
Декларация о соответствии 
Försäkran om överensstämmelse   
Izjava o skladnosti  
Vaatimustenmukaisuusvakuutus  
 

   

Manufacturer: / Výrobce / Hersteller / Fabrikant / Fabricante / Tootja 
/ Fabricant / производитель / Κατασκευαστής / Gyártó / Fabbricante 
/ Gamintojas / Fabrikant / Produsent / Fabricante / Producent / 
Producător / производитель / Tillverkare / Proizvajalca / Valmistaja: 

 

Numatic International Limited 
Chard 
Somerset 
TA20 2GB 
www.numatic.co.uk 

Product: / Produkt / Produkt / Produkt / Producto, Toodet, Produit / 
Πродукт / Προϊόν / Termék / Prodotto / Produktas / Artikel / Produkt 
/ Produtos / Produkt / Produs / товар / Produkt / Izdelka / Tuote: 

 

TTB244, NUC244 

Description: / Popis / Beschreibung / Beskrivelse / Descripción / 
Kirjeldus / La description / Oписание / Περιγραφή / Leirás / 
Descrizione / Apibudinimas / Omschrijving / Beskrivelse / Descrição / 
Opis / Descriere / Oписание / Beskrivning / Opis / Kuvaus: 

 

Floor Treatment – Walk Behind – Commercial - Battery 
 
 

GB We, Numatic hereby declare under our 
sole responsibility, that the above-
mentioned product(s) is/are in conformity 
with the following directives and standards.  
CZ My, Numatic prohlašujeme na svou 
výlučnou odpovědnost, že výše uvedený 
výrobek je ve shodě s následujícími 
směrnicemi a normami.  
DE Wir, Numatic erklären in alleiniger 
Verantwortung, dass das oben genannte 
Produkt den folgenden Richtlinien und 
Normen entspricht.  
DK Vi, Numatic erklærer hermed under 
eget ansvar at ovennævnte produkt(er) er i 
overensstemmelse med følgende direktiver 
og standarder.  
ES Nosotros, Numatic declaramos bajo 
nuestra única responsabilidad que el 
producto antes mencionado está en 
conformidad con las siguientes directivas y 
normas  
EE Meie, Numatic Käesolevaga kinnitame ja 
kanname ainuisikulist vastutust, et eespool 
nimetatud toode on kooskõlas järgmiste 
direktiivide ja  
FR Numatic déclare sous notre seule 
responsabilité que le produit mentionné ci-
dessus est conforme aux directives et normes 
suivantes.  

 

BG Ние, Numatic С настоящото 
декларираме на своя лична отговорност, 
че посочените по-горе продуктът е в 
съответствие със следните директиви и 
стандарти.  
GR Εμείς, Numatic δηλώνουμε με 
αποκλειστική μας ευθύνη, ότι το 
προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται 
με τις ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα.  
HU Mi, Numatic Kijelentjük, egyedüli 
felelősséggel, hogy a fent említett termék 
megfelel az alábbi irányelveknek és 
szabványoknak  
IT Noi, Numatic dichiara sotto la propria 
responsabilità, che il prodotto di cui sopra è 
conforme alle seguenti direttive e norme.  
LT Mes, "Numatic pareiškiu vienašališkos 
atsakomybės, kad pirmiau minėtas 
produktas atitinka šias direktyvas ir 
standartus  
NL We verklaren Numatic hierbij op eigen 
verantwoordelijkheid, dat het 
bovengenoemde product voldoet aan de 
volgende richtlijnen en normen 
NO Vi, Numatic erklærer herved under 

eget ansvar, at det ovennevnte produktet er 
i samsvar med følgende direktiver og 
standarder 

 

PT Nós, a Numatic declaramos, sob nossa 
exclusiva responsabilidade, que o produto 
acima mencionado está em conformidade 
com as diretrizes e normas a seguir.  

PL My, Numatic Niniejszym oświadczamy z 
pełną odpowiedzialnością, że wyżej 
wymieniony produkt jest zgodny z 
następującymi dyrektywami i normami. 

RO Noi, Numatic Prin prezenta declarăm 
pe propria răspundere, că produsul mai sus 
menționat este în conformitate cu 
următoarele standarde și directive.  

RU Ми, Нилфиск овим изјављујем под 
пуном одговорношћу, да наведеног 
производ је у складу са следећим 
директивама и стандардима.  

SE Vi Numatic förklarar härmed under 
eget ansvar att ovan nämnda produkt 
överensstämmer med följande direktiv och 
normer.  
SI Mi, Numatic izjavljamo s polno 
odgovornostjo, da je zgoraj omenjeni 
izdelek v skladu z naslednjimi smernicami in 
standardi.  
FI Me, Numatic täten vakuutamme omalla 
vastuulla, että edellä mainittu tuote on 
yhdenmukainen seuraavien direktiivien ja 
standardien mukaisesti 

 

2006/42/EC Machinery Directive EN60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 
EN60335-2-72:2012 
EN62233:2008 

2014/30/EU EMC Directive EN55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 
EN55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 

2011/65/EU RoHS Directive 

 
Authorised Signatory: Mr. Allyn Boyes     Position: Head of Research & Development 

        Numatic International Limited 

        Chard,  

Signed:     Date: 29th March 2021 Somerset, TA20 2GB, UK  
    

 

 

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
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Huomautukset:
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Tämä laite on tarkastettu huolellisesti jokaisessa valmistusvaiheessa, 
mukaan lukien perusteellinen sähköturvallisuuden ja toiminnan tarkistus. 
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Koneen mukana toimitetaan 
seuraavat osat:
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Harja/lautanen 

Lastakokoonpano 

Laturi / latausjohto ja akkuyksikkö

Numatic International Limited.
Chard, Somerset  TA20 2GB  ENGLAND
Tel: 01460 68600  www.numatic.co.uk

Numatic International GmbH. Fränkische Straße 15–19
D-30455 Hannover, DEUTSCHLAND
Tel: 05 11 98 42 16 0  www.numatic.de

Numatic International SAS. 13 / 17 rue du Valengelier
EAE La Tuilerie, 77500 CHELLES, FRANCE
Tel: 01 64 72 61 61  www.numatic.fr

Numatic International BV, Vennootsweg 15
2404 CG, Alphen aan den Rijn, Nederland
Tel:  0172 467 999  www.numatic.nl

Numatic International (Pty.) Ltd.
16th & Pharmaceutical Roads, Midrand, Gauteng, 
SOUTH AFRICA 1685
Tel: 0861 686 284  www.numatic.co.za

Numatic International Schweiz AG.
Sihlbruggstrasse 3A, 6340 Baar. SCHWEIZ
Tel: 0041 (0) 41 76 80 76 - 0  www.numatic.ch

Numatic International ULDA. Rua da Boa Viagem, 177
4470.210 Maia. PORTUGAL
Tel: +351 220 047 700  www.numatic.pt

Numatic International SLU. C/ La Forja, 41, 08840 Viladecans 
(Barcelona), Spain
Tel: +34 93 647 22 22  www.numatic.es


