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1 Sissejuhatus 
 

1.1  Kasutusõpetusest 
Kasutusõpetus sisaldab olulist informatsiooni inimestele kes hakkavad antud põrandapesumasinaga tööle. 
Kasutusõpetusega tutvumine tagab ohutud töövõtted ja õige seadme kasutamise ning hoolduse. 

Eelteadmised ohutusest on vajalikud enne masina töökorda seadmist, töötamist ja hooldust.Seetõttu alusta 
käesoleva Kasutusõpetuse lugemist alates peatükist “Ohutus”. Järgnevad peatükid sisaldavad endas vajalikku 
informatsiooni personalile. 

Selleks, et vältida masina väärkohtlemist tuleb käesolevat Kasutusjuhendit hoida masina lähedal kättesaadavas 
läheduses neile kes võivad masinaga kokku puutuda igal ajal. Ennetusmeetmed õnnetusjuhtumite vastu ja üldised 
ohutuseeskirjad peavad olema täidetud enne masinaga töö alustamist.  
 

PANE TÄHELE! 
Antud kasutusõpetuse masina joonis võib erineda tegelikust masinast. 

Arvestama peab ka antud Kasutusõpetuse raamides tootja poolt ettenähtud võimalike lisaseadmetega. Eriline 
tähelepanu tuleb pöörata antud Kasutusõpetuses ohutusele. 

 

1.2 Tootja 
Aadress:  Kontakt: 

G. Staehle GmbH u. Co. KG 
columbus Reinigungsmaschinen 

P.O. Box 50 09 60 
D-70 339 Stuttgart 

Mercedesstraße 15 
D-70 372 Stuttgart 

 Tel:  +49 (0)711/95 44-950 
Fax:  +49 (0)711/95 44 -941 

e-mail:  info@columbus-clean.com 
Internet:  www.columbus-clean.com 

 

 
 

1.3  Garantii 
Kogu informatsioon seoses masina töö, hoolduse ja puhastusega on tõene ja vastab tootja kogemustele ja 
teadmistele. 

Tootja jätab endale õiguse teha masina arendamise käigus täiendusi antud kasutusõpetuse raamides. 

Tõlked Kasutusõpetusest on tehtud tuginedes parimatele teadmistele. Ei aktsepteerita kohustusi ja nõudmisi mis 
võivad tekkida ebaõigest tõlkimisest. Ainus õige legaalne kasutusõpetus on Saksa keelne. 

Kasutusõpetuse tekst ja joonised ei pruugi olla identsed masinatega. Joonised ei ole suhtarvus 1:1 masinaga.  

Palun tutvu käesoleva kasutusõpetusega hoolikalt enne masinaga töö alustamist. 

Tootja ei aktspteeri ühtegi nõuet purunemisele mis võivad olla tekkinud antud kasutusõpetuses kirjutatu eiramisest 
masinaga töötamisel.  

Ei ole lubatud avaldada kolmandatele osapooltele informatsiooni mis on saadaval antud kasutusõpetuses. Iga 
selline juhtum viib nõudeni kompensatsiooni nõudmiseks. 

  

1.4 Kirjeldused ja sümbolid  
Tähtsad vihjed, ohutuseeskirjad, on märgitud antud kasutusjuhendis kollaste sümbolitega 

Neid eeskirju tuleb täita täpselt selleks, et vältida õnnetusjuhtumeid või masina väärast kohtlemisest tulevaid 
masina kahjustusi. 
 

  HOIATUS! 
See sümbol on kasutuses märkimaks kõiki ohutuseeskirju selles kasutusjuhendis millede 
mittetäitmine võib viia vigastuste või surmani. Palun järgi neid ohutuseeskirju erilise tähelepanuga ja 
täpselt.  
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  HOIATUS! Elektrilöögi oht! 
See sümbol juhib tähelepanu elektilöögi võimalusele. Nende ohtutusreeglite mittejärgimisel on 
võimalus saada vigastatud või surma.Neid töid võib teostada ainult elektriku oskustega töötaja.  

  TÄHELEPANU! 
Tähelepanu sümbol märgib kõiki ohutusreegleid selles Kasutusõpetuses mida peab järgima sest nende 
täitmata jätmine võib viia masina purunemiseni või masina mittekorrapärase tööni. 

 
 

PANE TÄHELE! 
See sümbol juhib tähelepanu vihjetele ja teistele olulistele viidetele selles Kasutusjuhendis.Kõiki neid viiteid 
tuleb järgida, et tagada seadme efektiivne kasutus. 

 

 
 

1.5  Varuosad 
Kasuta ainult originaalvaruosi ja lisasedameid tootjalt. 
 

  TÄHELEPANU ! 
Valede või defektsete varuosade kasutamine teistelt tootjatelt võib põhjustada seadme kahjustusi. 
Kui hoolimata sellest kasutatakse mitte orginaalvaruosi teistelt tootjatelt, mis on hangitud mujalt, siis 
sellejärgselt kõik kohustused ja vastutused tootajalt või tema esindajatelt, garantii, hoolduslepingud 
jmt. muutuvad kehtetuks. 

 
 

1.6 Autoriõigus 
Seda Kasutusjuhendit tuleb käsitleda konfidentsiaalsena. Seda võivad kasutada ainult inimesed kelledele see on 
mõeldud. Selle jagamine kolmandataele osapooltele on lubatud ainult tootja kirjalikul nõusolekul.  

Kõik dokumendid on kaitstud copyright seadusega.  

Dokumentide edastamine, kopeerimine täies mahus või osaliselt kasu saamise eesmärgil ei ole lubatud, kui ei ole  
selles eraldi kokkulepitud. Süütegu on karistatav ja võib viia kompensatsiooni nõudmiseni. 

Meie reserveerime kõik juriidilised õigused  oma õiguste kaitseks. 
  

1.7 Taaskasutus ja ohtlike ainete utiliseerimine 
– Tarbekaubad, säilitus ja puhastusained peavad olema utiliseeritud kooskõlas kehtivate looduskaitse 

seadustega. 

– Iga vedelik mis lekib välja peab olema utiliseeritud ja säilitatud moel, mis vastab looduskaitse seadustele. 

– Vanad akud peavad olema utiliseeritud taaskasutuskeskusesse vastavalt kehtivatele looduskaitseseadustele. 
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2 Ohutus 
Selles peatükis antakse ülevaade kõikidest ohutusjuhistest. 

Lisaks kätkeb antud peatükk endas juhtnööre kuidas võimalikku tekkivat ohtu ärahoida, konkreetseid sümbolid 
näidates. Piktogramme, sümboleid ja märke seadmel tuleb järgida ning säilitada selliselt, et neid oleks võimalik 
lugeda.  

Ohutusjuhenditele tähelepanu pööramine võimaldab optimaalset kaitset masinaga töötavale personalile hädaohu 
eest ja tagab ohutu ning usaldusväärse töö seadmega.  
 
2.1 Üldine 
Seade on väljatöötatud hetke tehnolooglisi- ja ohutusstandardeid arvestades.  

Sellele vaatamata võivad ohud tekkida seadme kasutamisel kui masinaga töötav personal pole eelevalt 
instrueeritud ja koolitatud seadmega töötamiseks või kui seadet kasutatakse mitte sihtotstarbeliselt, milleks ta on 
ettenähtud.  

Iga töötaja, keda palutakse töötada antud seadmega, peab olema eelnevalt tutvunud Kasutusjuhendiga ja olema 
sellest aru saanud enne seadmega tööleasumist. See kehtib ka nende inimeste kohta, kes on kunagi sarnaste 
seadmetega töötanud või keda on koolitatud teise tootja poolt.  

Kasutusjuhendi sisu tundmine on eelduseks seadmega töötavate töötajate kaitsmiseks ohu ja vigastuste vastu. 
See tagab lõppkokkuvõttes ohutu ja usaldusväärse töö seadmega. 

 Ohu vältimiseks ja efektiivse töö saavutamiseks ei ole lubatud teostada omaalgatuslikult ühtegi seadme 
ümbermodifitseerimist või muudatust kui seda pole kirjalikult tootja poolt heakskiidetud. 

Kõik ohutusmärgid ja sümbolid seadmel peavad olema hoitud selgelt loetavatena. Kahjustatud või loetamatud 
märgid peavad olema asendatud koheselt. 

Seadistuste ja väärtuste vahemikest antud kasutusjuhendis tuleb kinni pidada. 

Tööandjal on soovitav sõlmida töötajaga kinnitus selle kohta, et töötaja on tutvunud ja aru saanud 
Kasutusjuhendist.  
 
2.2 Kasutaja vastutused 
See kasutusjuhend ja kõik teised tootja juhendid mis on seotud antud masinaga, tuleb hoida seadmega töötajatele 
kiirelt kättesaadavas kohas, soovitavalt kohas, kus hoitakse töövälisel ajal masinat.  

Seadet võib kasutada ainult siis, kui see on ohutus seisukorras ja korralikus töökorras. Kõik kaitseseadmed peavad 
olema kinnitatud kogu aeg ja regulaarselt kontrollitud tagamaks, et nad on heas seisukorras. 

Tööohutuse aruanne kuulub Euroopa Ühenduse kontrolli alla, mis hakkab kehtima toote valmistamise hetkest. 
Kogu seadme tööperioodi jooksul on seadme omanik/kasutaja kohustatud võrdlema antud Kasutusõpetuses 
olevaid ohutusnõudeid uute normidega ja kehtestama kõik uued kui need seadustatakse. Väljaspool Euroopa Liitu 
olevaid seadusi tuleb järgida seal, kus riigis seadet kasutatakse.  

Lisaks tööohutuseeskirjadele mis on kirjas selles Kasutusõpetuses, tuleb täita ka üldisi kehtivaid ohutus- ja 
õnnetusjuhtumite ärahoidmismäärusi, mida on rakendatud antud seadme kasutamisel ja kehtestatud looduskaitse 
seadustega. 

Seadme omanik/kasutaja ja need keda on volitatud kasutama seadet on vastutavad seadme tõrketa töö eest. 
Seadme omanik/kasutaja peavad arusaadavalt selgitama, kes on vastutav seadme komplekteerituse, 
töövalmiduse, hoolduse ja puhastuse eest.  

Juhised, mis on väljatoodud antud Kasutusjuhendis on kinnipidamiseks täies mahus ja ilma kahtlusteta. 

 Seadme omanik/kasutaja peavad samuti tagama: 

– Nii nagu on kirjeldatud tööohutuseeskirjades - ohu hindamine teostatakse selleks, et väljaselgitada milline oht 
võib eksisteerida tingimustes kus seadet tööks kasutatakse 

– Nii nagu on kirjeldatud tööriistade ja -vahenditega töötamise seaduses - juhend töötamiseks seadmete ja 
tööristadega väljastatakse lisas, milles sisaldub kogu vajaminev informatsioon ohuga seotud iseärasuste kohta 
kohas, kus seadmega tööd alustatkse. 
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2.3 Eesmärgipärane kasutamine 
Ohutus seadmega töötamisel on garanteeritud ainult juhul kui teda kasutatakse vastavalt juhtnööridele, mida on 
kirjeldatud kasutusjuhendis.  

Kombineeritud põrandapesumasin on väljatöötatud veekindlate ja hõõrdumiskindlate põrandatepuhastamiseks 
sisetingimustes. Pesuharjad/polüesterkettad ja imemismehhanism on kasutusel märgpesul. 

Puhastatav põrandapind peab olema tasane ja mitte omama suuremaid kaldeid kui 8%. Pesu käigus ei tohi ületada 
ebatasasusi, uksepakkusid, astmeid. 

Eesmärgipärane kasutamine tähendab ka igapäevast seadme komplekteeritus-, töö-, hoolduse- ja puhastusjuhiste 
täitmist. 

Kõikides teistes kasutusvaldkondades on antud seadme kasutamine keelatud ja käsitletakse kui valet 
seadme kasutamist! Nõudeid mistahes kahjude eest, mis on tingitud seadme valest kasutusest Tootja ja 
tema esindajate vastu, ei käsitleta. Kasutaja ise vastutab kõikide kahjude ja vigastuste eest, mis tulenevad 
seadme valest kasutustest. 
 
2.4 Tööohutus 
Ohtu inimestele ja seadmele saab vältida järgides tööohutuseeskirju. 

Ohutuseeskirjade mittetäitmine võib põhjustada inimestele või lähedalasuvatele objektidele mehhaanilisi või 
elektrilisi kahjusid või põhjustada seadme purunemist. 

Ohutuseeskirjade mittetäitmine välistab igasuguse kahjunõude esitamise võimaluse. 
 
2.5 Kaitseriietus 
Seadmega ja seadmel töötamisel peab kandma järgmist riietust: 

– Libisemiskindla, täistallaga suletud jalanõud 

– Ihule lähedale hoidvaid tööriideid (vastupidavad rebenemisele, mitte kanda laiade varrukatega tööriideid, mitte 
kanda sõrmuseid või muid ehteid jms.) 

 

Lisaks töötamisel akudega tuleb kanda järgmist kaitseriietust: 

– Kaitseprillid  
Selleks, et kaitsta silmi vedela elektrolüüdi sattumise eest silmadesse 

– Kaitsekindad 
Selleks, et kaitsta käsi kokkupuutel kahjustuste eest ainete eest mis võivad kahjustada teie tervist. 

 
2.6 Ohud mis tulenevad seadme kasutusest 
See seade on läbinud riskianalüüsi. Seetõttu vastab seadme kuju ja ehitus parimale võimalikule lahendusele. 

Sellele vaatamata on mingi risk alati võimalik. 

Seadet võib kasutada hoolikalt ja vastutustundlikult. Vale kasutamine või seadme kasutamine inimeste poolt 
kelledel puudub volitus võib seada ohtu teisi inimesi. 
 

 HOIATUS ! Vigastuse oht! 
Seadme vale kasutamine võib põhjustada tõsiseid vigastusi avarii  ja ülesõitmiste näol. Kokkupõrked 
teiste inimestega on võimalikud pöörlevate harjade või veoalustega. Seetõttu peavad olema täidetud 
järgnevad eeskirjad:  

– seadet ei või kasutada tingimustes kus põrandakalle on suurem kui 8%. 

– Lähene seadmel alati teistele inimestele ja objektidele aeglaselt ja tähelepanelikult. 

– Töötamisel seadmega ära kunagi sea ohtu teisi inimesi. 

– Töötamisel jälgi, et teised inimesed, eriti lapsed ei saa tulla masinale liiga lähedale. 

– Mittevolitatud inimesed ei tohi omada ligipääsu masinale. 
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  TÄHELEPANU! 
Vale kasutamine võib põhjustada märkimisväärset kahju seadmele, põrandakatetele jm. objektidele. 
Seadet kasutades ära kunagi sõida üle uksepakkudest, astmetest, vaipadest või asjadest mida masin 
võib endaga kaasa haarata nagu näiteks kaablid. 

 
Harja hõõrdejõud on suunatud selliselt, et toetada masina edasiliikumist. Kui imujalg on tõstetud üles ja harjad on 
lastud alla ning lülitatud sisse, siis seade liigub ise edasi. 
 

  HOIATUS! Vigastuse oht! 
Kontrollimatu edasiliikumine seadmega võib põhjustada tõsiseid vigastusi kokkupõrgete, 
ülesõitmiste või allakukkumiste näol. Seetõttu jälgi alati järgmisi eeskirju: 

– Ära kunagi jäta seadet üksinda töötavate harjade ja allalastud imujalaga. 

– Enne masina juurest eemaldumist lülita alati välja pöörlevad harjad ja tõsta üles imujalg. 
 
Seade on varustatud harjade, veoaluse ja polüesterketastega. 
 

  HOIATUS! Vigastuse oht! 
Pöörlevad harjad, veoalused või polüesterkettad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi kui need 
satuvad kellegagi kontakti. Seetõttu palun järgi järgnevaid eeskirju:  

– Ära kunagi puutu pöörlevaid harju, veoaluseid või polüesterkettaid  

– Ära kunagi puutu pöörlevate harjade, veoaluste või polüesterketastega teisi inimesi  

– enne kui sa puutud harju, veoaluseid või polüesterkettaid, lülita alati eelnevalt välja seade ja oota 
kuniks harjad, veoalus või polüesterkettad on täielikult seiskunud.  

 
Seade töötab laetavate akudega  
 

  HOIATUS! Plahvatuse ja vigastuse oht! 
Akudega ringikäimine võib põhjustada tõsist ohtu inimestele ja asjadele. Akusid laadides eralduvad 
plahvatusohtlikud gaasid akudest ja akuhape võib olla tugevalt sööbiv ja väga ohlik tervisele.  

Jälgi kasutusjuhendit ja reegleid mis on seotud ! 

Jälgi ohutuseeskirju ärahoidmaks hädaohte peatükis “Akude laadimine” ! 
  

Integreeritud laadijaga masina akud on ühendatud pidevalt otse laadimisvõrku, välise laadijaga ainult 
laadimisajaks.  
 

  HOIATUS! Elektrilöögi oht! 
Elekter võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Kui isolatsioon või mõni faasijuhe on kahjustatud võib 
tekkida surmav elektrilöök. Seetõttu:  

– Enne tööle asumist ühenda seade lahti välisest vooluvõrgust. 

– Akusid laadides ära kunagi puutu aku või laadija klemme. Ära kunagi aseta akude peale heade 
juhtivusomadustega materjale. 

– Alati jälgi juhtmeid kahjustuste eest enne seadme sisselülitamist 

Väärast kasutamisest või muude rikete tulemusena võib pesuvedelik jääda põrandale.  
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  HOIATUS! Vigastuse oht libisemise tagajärjel ! 
Seadmega töötamisel kanna alati libisemiskindla tallaga ohutusjalanõusid ja kanna alati hoolt selle 
eest, et puhastusaine, mis on põrandale lekkinud, saaks korralikult ja täielikult ära pühitud.  

 
Selle seadmega põrandaid pestes võib kasutada pesuaineid.  
 

  HOIATUS ! 
Pesuained võivad olla ohtlikud tervisele. Seetõttu palun jälgi järgmisi eeskirju: 

– Kindlusta, et pesuaine ei satuks kontakti naha ja silmadega. 

– Pesulahust valmistades järgi pesuaine tootja poolt soovitatud normaalseid 
kontsentratsioonikoguseid. 

– Järgi pesuainetootja ohutuseekirju eraldi iga konkreetse pesuaine korral. 
 

2.7 Töötav personal 
Seadet võivad kasutada ja hooldada volitatud, korralikult õpetatud ja instrueeritud töötajad. Töötajaid peab olema 
eelnevalt eriti instrueeritud ohtudest, mis võivad tekkida masinaga töötamisel. 

 "Instrueeritud töötajad" on need inimesed keda on informeeritud töövõtetest mida nad peavad tegema ja 
võimalikest ohtudest kui seadet kasutatakse valesti; seal kus võimalik, on neile õpetatud õigeid kaitsemeetodeid ja 
ettevaatusabinõusid. 

"Kvalifitseeritud töötajad" on need, kes läbi koolituste, teadmiste ja kogemuste ning vajalike õiguasaktidealaste 
teadmiste on võimelised sooritama tegusid, mis on neile kohustuseks pandud ja on võimelised ära tundma 
võimalikud ohud. 

 Kui antud inimesed ei oma piisavalt teadmisi antud valdkondade,s siis on vajalik täiendkoolitus. 

Kõik vastutused mis on seotud seadme kasutuse ja hooldusega peavad olema selgelt väljendatud ja kinnitatud 
selleks, et seadmega töötamisel ei saaks tekkida valestimõistmisi, mis võivad otseselt mõjutada ohutust. 

Seadmega võivad töötada ja seda hooldada ainult inimesed, kes töötavad kooralikult ja täpselt. Nende suhtumine 
oma töösse ei tohi seada ohtu teisi inimesi, keskkonda või seadet. 

Inimesed, kes on narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all ei või töötada seadmega mingil tingimusel, sest 
see halvendab reaktsioonikiirust.  

Töötajaid valides tuleb arvestada noorte tööhõiveseadusega asukohajärgses riigis. Alaealisi ja teisi inimesi, kes ei 
oma juriidilst õigust seadmega töötamiseks, ei saa kasutada tööjõuna. Samuti tuleb järgida muid tööalaseid 
seadusi ja õigusakte masina asukohajärgses riigis. 

Masina kasutaja vastutus on tagada, et selleks volitust mitteomavad  inimesed ei saaks töötada seadmel või 
seadmega.  

Mittevolitatud inimesed , nagu näiteks külalised jpt. ei või juhtida antud seadet. Turvalisuseaalutlustel on õige neid 
hoida seadmest eemal.  

Masina kasutaja on kohustatud teatama vastutavale isikule kõikidest kõrvalekalletest tavapärasest režiimist masina 
töös, sest see võib mõjutada ohutust. 
 

2.8 Tööasend 
Põrandaid pestes, on töötaja tööasend seadmel rooli taga. Seadet võib juhtida ainult üks töötaja korraga. 
  

2.9 Kontakt õnnetusjuhtumite korral 
Ohtude korral või kui juhtub õnnetus, peata alati seade, keerates see välja kontrollpaneelil asuvast võtmest ja 
kindlusta, et seade ei saaks edasi veereda (Vaata peatükki “Töö seadmega”).  

Tee kindlaks, et esmaabivarustus (esmaabi kott, silmaloputusvedelik) ja tulekustuti on läheduses. 

Töötajaid tuleb teavitada esmaabi protseduuridest, mida tuleb järgida ja esmaabivahendite, samuti paanikanupu ja 
päästevahendite asukohast. See tagab kiire ja eesmärgipärase tegutsemise õnnetusjuhtumite jm. ohtude korral.  
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3 Masina ülevaade 
3.1 Ülevaade masina ehitusest 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10

11

12

13

14

151617

18

19

20

21

22

 

 1. Mustaveepaagi kaan 

2. Juhtveepaneel 

3. Juhi iste 

4. Imujala tõstekang  

5. Ohutuspistik/Akulaadija klemm 

6. Puhtavee doseerimiskraan 

7. Juhirool 

8. Puhatevee/Pesuaine 
sissevalamisava. 

9. Puhtavee väljalaskevoolik 

10. Harjade üles/alla tõstepedaal 

11. Gaasipedaal 

12. Pesuveepaak 

13. Kaitseraud 

14. Pritsmekaitse 

15. Harjamehanism 

16. Veorattad 

17. Imujalg 

18. Imuvoolik 

19. Tahkemustuse eemaldamise 
avaus 

20. Tarvikute kinnitusrakis 

21. Mustaveepaagi 
tühjendusvoolik  

22. Mustaveepaak 
 

3.2 Juhtpaneel 
 

 
1

2
3

4

5

 
 

 1. Pealüliti 

2. Maksimumkiiruse reguleerimisnupp  

3. Edasi/Tagasi liikumislüliti 

4. Akude laadimisastme näidik 

5. Automaatkaitsmed harjamootorile 

 

3.3 Kaitsmed 
 

 

 1. 30 A  kaitse imemismootorile 

2. Vilkuv LED signaaltuli  veo kontrollblokilt. 
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3.4 Masina seadmete ülevaade ja kirjeldused 
Istudes juhiistmel, sõidab töötaja masinaga üle puhastatava põrandapinna. Harjade pöörlemise abil puhastatakse 
põrand ja samaaegselt aitab harjade pöörlemine edasisuunalisele masina liikumisele kaasa. Pesusainelahus, mis 
koosneb puhtast veest ja kontsentreeritud põrandapuhastusainest, väljub pesuharjadest ja imetakse tagasi 
masinasse imemisjalaga, mis asub masina taga. Pesuainelahuse kogust saab reguleerida keeratava 
pesuainekraaniga, mis asub juhi rooli suhtes paremal pool. Täiendavaks informatsiooniks loe peatükki 
“Töötamisel”.   
 
3.5 Mudelid 
 

Models ARA 66BM 100 ARA 80BM 100 

Aku toitepinge 24 V 24 V 

Akude mahtuvus 

240 Ah  
Integreeritud laadija 

280 Ah, 320 Ah 
Väline laadija 

240 Ah 
Integreeritud laadija 

280 Ah, 320 Ah         
Väline laadija 

Veomootor X X 

Integreeritud laadija lisavarustus lisavarustus 

Automaatne pesuaine doseerimine lisavarustus lisavarustus 
 

 

4 Tehnilised andmed 
 

Tehenilised andmed  ARA 66BM 100 ARA 80BM 100 

Töölaius (Harja diameeter) mm 660 800 

Imemislaius (Imujalg) mm 860 980 

Pikkus mm 1380 1380 

Laius (ilma imujalata) mm 730 900 

Kõrgus mm 1325 1325 

Tühikaal/Töövalmis masina kaal kg  235/530 – 240Ah + juht 240/600 – 320Ah + juht 

Imemisvõimsus, maksimum l/s 33 33 

Maksimaalne hõrendus mbar 170 170 

Harjade kiirus p./min 165 165 

Harjade arv  2 2 

Puhtaveepaagi maht l 105 105 

Mustaveepaagi maht l 115 115 

Voolutarbimine arvutuslik W 2530 2530 

Tööpinge V 24 24 

Akude mahtuvus Ah 5 max. 320 max. 320 

Akude mõõt L x W x H mm 640x375x500 640x375x500 

Ühenduskaabel (akude laadimine) m 1 (integreeritud laadija) 1 (integreeritud laadija) 

Standart  CE CE 

Müratase dB(A)  72 / 68 1) 72 / 68 1) 
1) vaikne mudel (lisa) 
 

Tootja jätab endale õiguse teha tehnilisi muudatusi toote edasise arenduse käigus. 
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5 Transport, pakendamine ja ladustamine 
5.1 Ohutusteave 
 

  HOIATUS! Vigastuse oht! 
Transpordi käigus või laadimise ja mahalaadimise ajal on oht ennast vigastada allakukkuvate 
osadega. Seadet võib kahjustada kui seda transporditakse valesti. Seetõttu on vajalik rakendada 
järgnevad ohu ennetusmeetmed: 

– Ära kunagi ära transpordi seadet inimeste peadest kõrgemal. 

– Rakenda alati kõrgendatud tähelepanu seadme transportimisel. 

– Ära kunagi proovi seadet tõsta sellele kinnitatud detailidest, näiteks võllidest. 

 

5.2 Transpordikontroll 
Soovitame koheselt kontrollida seadme korrasolekut ja võimalikke kahjustusi tingituna transpordist selle 
saabumisel. Kahjustuse ilmnemisel aktsepteeri kauba kättesaamist saatelehtedel ainult osaliselt, märkides 
saatedokumentides kahjustatud osade nimekirja. Teavita koheselt tootjat transpordikahjustustest. 

  

5.3 Pakendamine 
Seadmeid transporditakse eraldi pakendites. 

Kõige tavalisemad pakkematerjalid on puit, kartong, plastik (kile, polüstüreen) aga samuti ka teised materjalid nagu 
näiteks pingutusrihmad. Pakendimaterjalid võivad sisaldada materjale, mis kaitsevad kaupasid niiskuse ja jää eest 
(silikoon, geelipadjad, antifriis jmt.) 

Kui ei ole kokku lepitud vastupidiselt kuulub kogu pakkematerjal koos kaubaga kliendile.  

 
 

  TÄHELEPANU! 
Kaupade ja pakendite käitlemisel peavad olema tarvitusele võetud loodussõbralikud 
jäätmekäitlusmeetmed. Vajadusel tuleb kõik pakkematerjalid käidelda läbi spetsiaalse 
taaskäitlusettevõtte.   

 

5.4 Ladustamine 
Peale kaupade mahalaadimist tuleb pakendeid ladustada viisil, millele väljaspool pakendeid on viited, kuniks 
pakendite avamiseni ja seadme komplekteerimiseni. Pakendatud seadme komponente ja lisaseadmeid ei või lahti 
pakendada. 

 

Ladustamisel tuleb järgida järgmisi eeskirju: 

 

– Ladusta kuivas. Keskmine niiskus ei tohi ületada 60 % 

– Pakendeid ei või ladustada väljas avatud õhu käes. 
Lisaks peab olema kindlustatud, et laopõrand säilib kuivana kogu ladustamisperioodi vältel. 

– Kaitse pakendeid otsese päikesevalguse eest. Ladustamistemperatuur on 15...25 °C. 

– Ladusta tolmuvabas keskkonnas 

– Väldi mehaanilist vibratsiooni ja kahjustusi. 

– Kui ladustamisperiood kestab enam kui 3 kuud, kontrolli, et ennetavad meetmed oleksid piisavad. Agressiivses 
keskkonnas tuleb ennetavaid meetmeid vajadusel uuendada. 
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6 Kokkupanek 
 

  HOIATUS! Vigastuse oht!  
Seade võib tekitada ohtu inimestele ja muudele objektidele. Töötamine seadmega on lubatud ainult 
selleks vastava väljaõppe saanud inimestel vastavuses kõikide ohutuseeskirjadega, mida on 
kirjeldatud käesolevas Kasutusjuhendis peatükis “Ohutus” ! 

Enne seadme komplekteerimist, lülita seade välja ja tõmba välja ohutuspistik ja akude laadimispistik.  

 

6.1 Enne masina kokkupanekut 
 

 

 
 

 Enne masina kokkupanekut kontrolli, kas kõik masina osad on komplektis 
olemas. 
Saadetis ARA 66BM 100 ARA 80BM 100 

1     Põrandapesumasin  X X 

1 Imujalg   X X 

2 Akude ühenduskaabel X X 

3 Kasutusjuhend   X X 

4      Varuosade nimekiri X X 

5 Akulaadija kasutusjuhend 
(lisa) X X 

61) Harjad/Veoalused koos 
polüesterketastega   X1)    X1) 

71) Akud   X1)   X1) 
 1) pole lisatud masinaga, vajalik esitada eraldi tellimus 
 

6.2 Masina tõmbamine ja lükkamine 
 

1  

 1. Selleks et liigutada seadet käsitsi, peab olema punane käsikang masina 
taga all veomootori küljes üles tõstetud. See lülitab välja elektrilised 
pidurid ja masinat saab edasi või tagasi käsitsi lükata. 

2. Selleks, et põrandapesumasinaga sõita, tuleb veomootori küljes olev 
käsikang vajutada alumisesse asendisse. 

 

  

6.3 Aku ühendamine/eemaldamine masinaga 

  HOIATUS ! Elektrilöögi oht ! 
Elektrilisi ühendustöid seadmel võivad teostada ainult selleks vastava väljaõppe saanud töötajad.  

Enne akude paigaldamist/eemaldamist veendu, et põrandapesumasin on täielikult välja lülitatud. 

 

Akudega ümberkäimisel järgi juhendeid ja eeskirju, mis on selleks ettenähtud. Kasuta kaitsekindaid ja 
prille. 

 

 

 

 
 



                            Kombineeritud põrandapesumasin  ARA 66BM 100 

                                    Kombineeritud põrandapesumasin ARA 80BM 100 
 

  13  

 

2

1

4

53

6

 

 
 

Akuruumi avamine: 
1. Lükka juhi iste täielikult taha (vaata peatükk “Juhi istme 

seadistamine” ). 
2. Kalluta juhi iste (3) täielikult ette. 

3. Liiguta mustaveepaak (2) täielikult eemale. 
 
Akude paigaldamine/eemaldamine: 
4. Pane valmis akud (1) ja ühenduskaablid (2) vastavalt 

juhistele peatükis “Tehnilised andmed” 

5.  Paigalda akud (1) akude alusele (4) . 

 

Kasutades sobivat tõstukit võib akusid masinasse asetada või 
sealt eemaldada koos akude alusega. 
 
Akuruumi sulgemine: 
6. Lükka tagasi mustavee paak (2) lükates seda paremale 

poole. 

7.  Kalluta juhi iste (3) tagasi. Kindlusta, et pingi lukk (5) on 
suletud pingi poldi (6) sisse.  

 

 
 

red

blue

red

blue

traction direction

traction direction

6

6 6

6 7

12V

12V

6V

6V

6V

6V

 
 

 
 

  
Akude ühendamine: 
8. Aseta akud akuruumi selliselt nagu on näidatud joonisel. 

Veendu, et akude klemmid  /   on õiges asendis. 

9.   

  HOIATUS! Vigastuse oht! 
Akude valesti ühendamise tagajärjel võib tekkida 
ülepinge ja tekkida tulekahju. Ära kunagi ühenda 
kokku samu pooluseid omavahel. Järgi järgmisi 
reegleid hoolikalt: 

10. Ühenda akude klemmid  ja  ühenduskaabliga nii kuidas 
on näidatud joonisel. 

11. Ühenda punane kaabel aku  klemmiga 

12. Ühenda sinine kaabel aku  klemmiga. 

13. Väiksemate akudega kasuta klambrit (7) akude 
kinnitamiseks. 

14.  Sulge akuruum masinas (vaata punkt 6 ja 7). 
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6.4 Imujala paigaldus/eemaldamine 
 

 
1

3256

4

7  
 

 

 Imujala paigaldus: 
1. Langeta imujala kinnitusrakis (2)kasutades Imujala tõstekangi (1). 

2. Aseta imujalg (3) Põrandapesumasina taha selliselt, et imujala taga 
olevad rattad (4) oleksid tagapool. 

3. Keera liblikmutrid (5) kellaosuti liikumissuunale vastupidiselt mõned 
tiirud, kuid ära keera neid täielikult lahti ja otsast ära. 

4. Lükka imujalg (3) nii kaugele kinnitusrakisesse kui saab (2). 

5.    Keera liblikmutrid (5) kellaosuti liikumissuunas kinni ja pinguta. 

6.. Lükka imuvoolik (6) imujala (3) külge ja imuvooliku teine ots imutoru (7) 
külge, masina mustaveepaagi tagumises alumises otsas. 

Imujala eemaldamine: 

6.    Eemalda imujalg masina küljest vastupidises järjekorras.. 

 

6.5 Imujala seadistamine 
 

   1  

 Kasuta selleks tähekujulist plastmassist nuppu (1) seadistamaks imujala 
kaldenurka. 

1.  Keera kellaosuti liikumissuunas – paremaks põrandaga kontaktiks 
imujala keskosaga  

2. Keera vastu kellosuti liikumissuunale – paremaks põrandaga kontaktiks 
imujala otstega. 

 

6.6 Pesuharjade paigaldus/eemaldamine 

  HOIATUS! Oht end vigastada pöörelvate osadega! 
Enne pesuharjade paigaldust/eemaldamist veendu, et masin oleks täielikult välja lülitatud! Kasuta 
kaitsekindaid!  

 
 

 
 

 
 

 
 

Pesuharjade paigaldus: 
1. Lülita masin täielikult välja ja tõsta harjade haarats jalgkangiga üles 

(vaata peatükk “Töötamisel”). 

 2. Paigalda harjad masina all olevate harjahaaratsite külge. Pööra harju 
paremale või vasakule ja nad lukustuvad haaratsi külge. 

3. Langeta harjahaarats (1) aeglaselt kasutades jalgkangi. 
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 Harja eemaldamine: 
1. Lülita põrandapesumasin täielikult välja ja tõsta harjahaarats üles 

kasutades jalgkangi (vaata peatükk Töötamisel”). 

 2. Pööra harja järsult vastupidiselt harjade pöörlemise suunale, vaata 
joonis, kuniks harjad vabanevad ja kukuvad haaratsi küljest lahti. 

 3. Tõmba hari masina alt ettepoole välja. 
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7 Töö masinaga 
 

  HOIATUS! Oht vigastada! 
Masinast võib tekkida oht inimestele ja teistele esemetele. Masinaga ja masinal võivad töötada ainult 
need inimesed, kes on läbinud koolituse, mis on vastavuses kõikide ohutusreeglitega - vaata peatükk 
“Ohutus” !  

Iga masinaga või masinal töötav inimene peab eelnevalt läbi lugema antud kasutusjuhendi – erilist 
tähelepanu tuleb pöörata peatükile “Ohutus” – ja saama aru kõikidest punktidest, millest on juttu 
antud kasutusjuhendis.  

 
7.1 Tööd enne puhastamisega alustamist 
7.1.1 Vajalikud kontrollid enne alustamist  
 

  
 

  TÄHELEPANU! 
Masin peab olema heas töökorras, vastasel juhul võib masin 
puruneda või rikkuda puhastatava  põrandakatte. Seetõttu vii läbi 
järgnev kontroll enne masinaga pesu alustamist: 

1. Visuaalne kontroll purunenud osade suhtes ja puuduvate detailide üle. 

 2. Kontrolli kas kõik tööseadmed töötavad korralikult. 

3. Mustaveepaak peab olema tühi, vastasel kooral tühjenda see. 
(Vaata peatükk. "Mustaveepaagi tühjendamine ja pesu"). 

4. Mustaveepaagis olev ujuk peab olema puhas ja liikuma vabalt, vastasel 
korral puhasta see. (Vaata peatükk “Ujuki puhastamine ja kontroll”). 

 5. Akud peavad olema piisavalt laetud. Vastasel korral pane akud laadima. 
(Vaata peatükk “Akude laadimisastme kontroll”) 

6. Kontrolli veesüsteemi filtri puhtust (Vaata peatükk “ Filtri sõela 
puhastamine”).  

7. Puhtaveepaak peab olema täis, vastasel korral täida see vee ja 
pesuainega. (Vaata peatükk “Puhtaveepaagi täitmine pesuveega”). 

8. Kontrolli, et pesuharjad töötavad korralikult. 
 

 
7.1.2  Akude laadimisastme kontroll 
 

  1. Hoia roolist ühe käega kinni. 

2. Lase imujalg umbes 2 sekundiks alla. Kontrolli akude laadimisastme 
kontrollnäidikut ja tõsta siis imujalg uuesti üles. ( Vaata peatükk “Imujala 
alla- ja ülestõstmine”/”Akude laadimisastme kontroll”). 

3. Pane akud laadima, kui see on vajalik. (Vaata peatükk “ Akude 
laadimine”). 

 

 
7.1.3 Juhi istme seadistamine 
 

 
1

 

 1. Lükka hooba (1) kõrvale ja lükka juhi istet ettepoole või tahapoole kuniks 
juhiiste on saavutanud sobiva asendi ja iste lukustub seejärel kuuldavalt 
oma kohale.  
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7.1.4 Masina täitmine pesuainega 
 

 

2

1

 
 

 1. Lülita põrandapesumasin täielikult välja 

  TÄHELEPANU! 
Vale pesuaine kasutamine või valed masina puhtaveepaagi täitmise 
võtted võivad kahjustada masinat. Pööra tähelepanu masina täitmisel 
järgmistele asjadele: 

• Pesuaine ei tohi palju vahutada ja seetõttu peaks pesuaine  
olema spetsiaalselt ettenähtud kasutamiseks kombineeritud 
põrandapesumasinates. 

• Järgi pesuaine tootja kasutusjuhendeid ja soovituslikke 
kontsentratsioone. 

• Ära kunagi kasuta kontsentreeritud pesuainet masina 
puhtaveepaagis. 

 • Ära vala kunagi erinevaid pesuaineid ühekorraga puhtaveepaaki 

• Pesuaine temperatuur ei tohi olla üle 40 C. 

• Ära kunagi täida pesuainepaaki üle max. Märgi. 

2. Ava puhtaveepaagi kork (1). 

3. Täida masina puhtaveepaak läbi puhtaveepaagi avause (2)kuni avause 
alumise servani. 

 4. Sulge puhtaveepaagi kork (1). 
Reinigungsautomaten von Ort zu Ort bewegen 

7.1.5 Pesuaine doseerimine (Lisavarustus) 
 

 

1 6 5 2 8

7

34

 
 

 1. Täida masina puhtaveepaak läbi puhtaveepaagi avause (Vaata peatükk 
7.1.4. Masina täitmine pesuainega).  

2. Kalluta juhi istet ettepoole. 

3. Aseta 10 ltr. Pesuaine kanister (1) spetsiaalselt selleks ettenähtud 
pesuaine alusele (2) masinas.  

4. Aseta pesuaine imutoru koos selle otsas oleva sõelga (3) pesuaine 
kanistrisse (1) selliselt, et filter läheks kanistri põhja ja seejärel keera 
kanistri kork kinni. 

5. Lülita sisse dosaatori nupp (5) ON asendisse. Nüüd lisatakse pesuainet.  

6. Doseeritava pesuaine koguse kontsentratsiooni reguleerimiseks kasuta 
nuppu (6). 

7. Esmase täitmise ajal, pesuaine vahetuse järel või pesuaine vooliku pesu 
järgselt tuleb alati esmalt pesuainevooliku süsteem täita pesuainega. 
Selleks lülita esmalt sisse masina pealüliti (7) ja vajuta alla nupp (8) ja 
hoia seda all, kuniks voolikud on pesuainega täidetud.  

8. Pikemate perioodide korral, kui masinat ei kasutata (3 päeva või enam) 
eemalda pesuainevoolik pesuainekanistrist. Pane see kanistrisse milles 
on puhas vesi ja vajuta alla nupp (8) ja hoia all kuniks pesuainevoolikud 
täituvad puhta veega. 

7.2 Tööd masinaga töötamisel 
7.2.1 Imujala tõstmine/langetamine. Imemismootori sisse/välja lülitamine. 
 

 

 
  TÄHELEPANU! 

Imemismootor on ainult siis sisse lülitatud kui see on alla lastud.  
 

Langeta imujalg oma tööasendisse: 
1. Tõsta natuke kangi (1), tõmba seda natuke paremale ja lase kang alla. 
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Imumootor hakkab automaatselt kohe tööle. 

Imujala tõstmine oma tühikäiguasendisse:  

1. Tõsta kang (1) ja lukusta see plaadi (2) taha. Imumootor lülitub automaatselt 
välja.  

 

7.2.2 Harjaseadme tõstmine/langetamine 
 

 

2

1

 
 

 Langeta harjaseade alla oma tööasendisse: 
1.   Vajuta jalgpedaali (1) jalaga alla. 

2. Vajuta jalgpedaali (1) jalaga veidi paremale ja vabasta aeglaselt jalgpedaal 
jala alt.  

3. Vajuta samaaegselt aeglaselt gaasipedaali. Harjamootorid lülituvad 
automaatselt sisse. 

Harjaseadme tõstmine tühikäiguasendisse: 

1. Vajuta jalgpedaal (1) alla kuniks see lukustub plaadi (2) taha. Harjamootorid 
seiskuvad samaaegselt.   

  HOIATUS! Vigastuse oht! 
Ära kunagi lase roolilt käsi lahti kui harjamootorid töötavad.  

7.2.3 Pesuainekoguse reguleerimine 
 

 
 

1  
 

 1. Lülita harjaseade sisse (vaata peatükk harjasedme sisse/välja lülitamine) 

  HOIATUS! Vigastuse oht! 
Enne pesuainekoguse reguleerimist lülita sisse imujalg! 

2. Keera kraani (1) natuke paremale: väljaantava pesuaine kogus suureneb. 

3. Keera kraani (1) natuke vasakule: väljaantava pesuaine kogus väheneb. 
4. Keera kraani (1) nii palju vasakule kui saab: Pesuaine väljastamine lõpeb. 

 

 
 

7.2.4  Põrandapesumasina seiskamine/väljalülitamine 
 

 
1

2
3

4

5

 
 

 1. Põrandapesumasin on varustatud immobilaiser süsteemiga. Lüliti asetseb 
juhiistme all. Seetõttu põrandapesumasin liigub ainult siis, kui keegi istub 
juhiistmel. 

 2. Aseta masina süütevõti süütevõtme pesasse (1) ja keera paremale. 

 



                            Kombineeritud põrandapesumasin  ARA 66BM 100 

                                    Kombineeritud põrandapesumasin ARA 80BM 100 
 

  19  

 
 

7.2.5  Maksimaalkiiruse reguleerimine. 
 

 
1

2
3

4

5

 
 

 Reguleeri kiirust maksimaalkiiruse reguleerimisreostaadiga (2).  

Pööra nuppu vasakule – kiirus väheneb 

Pööra paremale – kiirus suureneb 

 
 
 

7.2.6 Edaspidi- ja tagurpidikäigu reguleerimine  
 

 
1

2
3

4

5

 
 

 Lüliti (3)  abil valitakse liikumissuund kas edaspidi või tagurpidi. 

Vajuta nuppu edasi – liikumissuund on edaspidi 

Tõmba nuppu tagasi – liikumissuund on tagurpidi 

  TÄHELEPANU! 
Tagurpidikäiku saab ainult siis valida kui imujalg on tõstetud e. kui 
imumootor ei tööta.  
(vaata peatükk “Imujala tõstmine/langetamine). 

 

7.2.7 Akude kontrollnäidik 
  

 
1

2
3

4

5

 
 

 Kui harjamootorid või imumootor on sisselülitatud, LED tuled akude kontrollnäidikul 
hakkavad põlema vastavalt: 
 
 roheline: Aku on täis kuni pooltäis. Masin on valmis tööks. 

 kollane: Aku on pooltäis kuni minimaalne, mis vajalik tööks. Masinat võib 
kasutatada, kuid akusid peab varsti laadima. (vaata peatükk “akude 
laadimine”). 

       punane: Akud on tühjad  
Harjaseadme ja imujala töö seiskuvad või ei hakka tööle. Akude kohene 
laadimine on töö jätkamiseks vajalik (vaata peatükk “Akude laadimine”). 

 

 
7.3 Põrandapesumasinaga töötamine  
 

  HOIATUS! Vigastuse oht! 
Oht inimestele ja teistele esemetele võib tuleneda antud seadmest. Töö seadmel ja seadmega on 
lubatud ainult selleks vastava koolituse läbinud inimestel vastavalt kõikidele ohutuseeskirjadele, 
mida on käsitletud peatükis “Ohutus” ! 

Iga masinaga töötaja peab eelnevalt tutvuma antud kasutusjuhendiga- eriti peatükiga “Ohutus” ja 
saama aru kõigest, mis kirjutatud enne seadme kasutamist.  

1. Pane põrandapesumasin tööks valmis nii nagu on kirjeldatud peatükis “Enne masinaga töötamist vajalikud 
tööd”.  

2. Enne liikuma hakkamist lase alla imujalg ja harjad. 

3. Esmalt lülita sisse imujalg ja seejärel harjaseade ja reguleeri pesuaine kogus sobivaks (vaata peatükid imujala 
sisse/välja lülitamine, harjaseadme sisse/välja lülitamine, pesuaine koguse reguleerimine”).  

4. Juhi põrandapesumasin ettevaatlikult üle puhastatava põrandapinna aeglasel kõndimiskiirusel. Pööra 
tähelepanu järgmistele asjaoludele:  
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• Liigu põrandapesumasinaga ettevaatlikult, võttes arvesse läheduses asuvaid inimesi ja esemeid. 

 • Seadmega töötamisel ära  kunagi sea ohtu teisi inimesi. 

 • Töötades masinaga ära kunagi sõida üle trepiastmete, lävepakkude, lahtiste vaipade või teiste 
lahtiste esemete mida pöörlevad harjad võivad endaga kaasa haarata nagu näiteks kaablid ja 
juhtmed. Töötamisel võib maksmimaalne põrandakaldenurk olla kuni 8%.  

• Ära kunagi jäta töötavat masinat üksinda. Hoia masinast eemale need inimesed kellel puuduvad 
selleks volitused. 

 • Pööra tähelepanu akude kontrollnäidikutele (vaata peatükk “akude kontrollnäidikud”), lae akud uuesti kui 
see on vajalik (vaata peatükk “akude laadimine”). 

 • Kui juhtub mingi viga – näiteks hääl imemismootorist või töötavatest harjadest muutub kõvemaks, harjad 
kukuvad alt vmt. – peata põrandapesumasin koheselt ja lülita võtmest välja (vaata peatükk 
“Põrandapesumasina töö seiskamine/väljalülitamine”). Järgi tegevusjuhiseid peatükis "Tõrkeotsing". 

5. Põrandapesu lõpetamiseks lülita välja harjamehhanism (vaata peatükk “harjade sisse/välja lülitamine”), sõida 
põrandapesumasinaga edasi imumootorit endiselt töös hoides selleks, et imeda kokku kogu põrandalolev 
pesuaine. 

 6. Peata põrandapesumasin ja lülita see välja (vaata peatükk “põrandapesumasina sisse/välja lülitamine). 

 7. Vii põrandapesumasin ära puhastatavalt pinnalt (vaata peatükk põrandapesumasina liigutamine kohalt 
kohale“). 

8. Tühjenda ja puhasta mustaveepaak ning tühjenda ka puhtaveepaak, kui vajalik (vaata peatükk “Tööd pärast 
põrandapesu lõppu”). 

 9. Lae akud (vaata peatükk “akude laadimine”). 

7.4 Tööd pärast põrandapesu lõppu 
7.4.1  Mustaveepaagi tühjendamine ja puhastamine 
 

1

2

3

 
 
 

 1. Lülita põrandapesumasin täielikult välja. 

        TÄHELEPANU! 

Käitle must vesi ja pesuaine vastavalt kehtivatele looduskaitse 
eeskirjadele, kogu kokku ja taaskäitle seal, kus võimalik. 

2. Sõida masinaga mustaveetrapi lähedusse. 

3. Ava mustaveepaagi kaan nii palju kui võimalik. 

4. Eemalda mustaveevoolik (1) klambritest. 

5. Aseta mustaveevoolik (1) äravoolutrapi lähedale põrandal. 

6. Kui vajalik, ava mustaveepaagi all olev kork (3) tahke mustuse eemaldamiseks 
paagist. 

7. Lase mustaveepaagil tühjaks voolata ja pese paak läbi. Ära kasuta pesemisel 
abrasiivseid materjale, mis võivad paagi seinu kribida. 

8. Eemalda tahke mustus ja kinnita kork (3) tagasi.  

9. Puhasta ujuk ja mustaveepaak (vaata peatükk “ujuki puhastamine”). 

10. Puhasta filterelement mustaveepaagis (vaata peatükk “õhufiltri puhastamine 
mustaveepaagis”).  

11. Kui mustaveepaak pestud ja on tühi, siis pane mustaveevoolikule (2) kork (1) 

peale ja aseta voolik tagasi oma kohale klambrite vahele. TÄHELEPANU! 

Vihje:Lase imumootoril töötada umbes 3 minutit järelvalve all, kaaned 
avatud ja seejärel lülita imumootor välja. Ümbritsevt keskkonna kuiv õhk  
pikendab imumootori eluiga. Seejärel lülita imumootor välja. Masina seisu 
ajal jäta mustaveepaagi kaan lõhnade hajumiseks avatuks. 
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7.4.2 Õhufiltri puhastamine/vahetus 
 

 
1

2 3

 

 1.  Lülita põrandapesumasin täielikult välja. 

2. Ava mustaveepaagi kaan (1) täielikult  

3. Ava õhufiltri kaan (2) ja eemalda pesast õhufilter (3). 

4. Puhasta hoolikalt õhufilter (3) käsitsi ja puhta veega ning lase filtril täielikult 
kuivada. Vajadusel asenda vana filter uuega (3) 

5. Aseta puhastatud õhufilter (3) tagasi omale kohale ja sulge õhufiltri kaan (2). 

6.    Sulge masina mustaveepaagi kaan. (1). 
 

7.4.3 Ujuki puhastamine/kontrollimine 
 

 

1

2 

 1. Lülita põrandapesumasin täielikult välja. 

2. Tühjenda mustaveepaak ja pese see (vaata peatükk “mustaveepaagi 
tühjendamine ja pesu”). 

 3. Ava mustaveepaagi kaan (1) nii palju kui võmalik. 
  

  TÄHELEPANU! 
Must või vigastatud ujuk võib kahjustada masinat. Ära kunagi kasuta 
masinat kui ujuk on vigastatud või must. Ujukit saab pesta käsitsi puhta 
veega.  

4. Puhasta ujuk (2) ettevaatlikult puhta veega.  
Ujuki välimine pind peab olema puhas ja sile. 

4.  Ujuk (2) peab pöörlema oma pesas vabalt ja liikuma üles alla kergelt. 

5.    Sulge mustaveepaagi kaan (1).  

 

7.4.4 Puhtavee paagi tühjendamine 
 

 

1
2

 
 

 1. Lülita põrandapesumasin täielikult välja. 

  TÄHELEPANU! 
Käitle must vesi ja pesuaine vastavalt kehtivatele 
looduskaitseeeskirjadele, kogu kokku ja taaskäitle seal kus võimalik 

2. Sõida põrandapesumasinaga mustaveetrapi lähedusse põrandal. 

3. Eemalda puhtaveevoolik (1) oma pesast. 

4. Aseta puhtaveevoolik (1) mustaveetrapi kohale põrandal nii nagu 
näidatud joonisel ja eemalda voolikult kork (2) ning oota kuniks 
puhtaveepaak on tühjaks jooksnud. 

5. Loputa puhtaveepaak lahtise veega kui vajalik.  

6. Kui puhtavee paak on tühi, aseta tagasi kork (2) voolikule ja pane 
puhtaveevoolik (1) tagasi oma pessa. 

7. Kontrolli pesuvee filtri puhtust. 
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7.5  Akude laadimine 
 

  HOIATUS! Vigastuse oht! 
Enne akude laadimist peab iga masina kasutaja olema eelnevalt lugenud antud masina 
kasutusjuhendit, akude laadija kasutajajuhendit, akude tootja kasutusjuhendit – eriti neid peatükke, 
mis puudutavad ohutust ja olema aru saanud nendest. 

Kasutusjuhendid - masina, akulaadija ja akude kohta, peavad alati olema masina lähedal kasutajale 
saadaval kogu laadimisperioodi vältel.  

 
 

  HOIATUS! Plahvatuse oht! 
Laadimise kestel erladuvad akust plahvatusohtlikud gaasid. Seetõttu tuleb järgida järgmisi reegleid: 

  

– Enne laadimst lülita masin täielikult välja. Ära kunagi lülita masinat sisse laadimisperioodi kestel.  

– Täida kõiki ohutust ja õnnetusi ennetavaid reegleid akudega ümberkäies. 

– Akudega töötades täida kõiki reegleid milledele on viidatud kasutusjuhendis.  

– Enne laadimst kontrolli visuaalselt, et aku ja kaablid ei oleks vigastatud ja asenda need kui 
vajalik. 

– Tulekustutusvahendid peavad olema kergesti ligipääsetavates kohtades ja töökorras. 

– Kõik õõnsused (kaante ja katete all jms.) kuhu plahvatusohtlikud gaasid võivad koguneda, 
peavad olema avatud. Akude laadimisruum peab olema hästi ventileeritud. 

– Ära kunagi ava akusid laadimise ajal. 

– Ära kunagi aseta akude peale heade elektriliste juhtivusomadustega detaile, see võib põhjustada 
lühist ja tulehaju ! 

– Laadimisajal on suitstamine, avatud leegid, sädemed, kiirgavad kuumad objektid või muud 
võimalikud esemed, mis võivad põhjustada süütamise, keelatud. 

 
 

  HOIATUS! Vigastuse oht! 
Akud sisaldavad sööbivat kahjulikku elektrolüüti. Seetõttu jälgi järgmisi eeskirju: 

 

– Akudega töötades kanna kaitseriietust.  

– Ära kunagi puutu või pritsi akuhapet.  

– Ära kunagi ava akusid laadimise ajal. 

– Ära kunagi suitseta, joo või hoia toitu kohas, kus teostatakse akude laadimist. 

– Pese alati käed põhjalikult pärast töötamist akudega ja puhasta või vaheta mustad riided. 
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7.5.1  Akude laadimine integreeritud laadijaga (Lisavarustus) 
 

 

2

1

2

 
 

 1. Lülita põrandapesumasin täielikult välja. Ava masinas  akude laadimisruum 
(Vaata peatükk “Akude laadimisruumi avamine “). 

2. Eemalda laadija juhe klambritest (2) ja tõmba laadija juhe täielikult välja. 
 

  TÄHELEPANU! Laadija on vaikimisi häälestatud GEL valikule 
Järgi akulaadija valmistaja kasutusjuhendit ! 

3. Ühenda akulaadija pistik sobivasse pistikupessa. 

4. Laadimisaeg on  12 kuni 14 tundi. Laadija LED tulevad (1) näitavad järgmist 
staatust laadimise käigus: 

 Alumine kollane LED põleb: põhilaadimine 

 Keskmine kollane LED põleb: laadimine 

 Roheline LED põleb: Laadimine on lõppenud. Aku on laetud. 
 
 

5. Kui aku on täielikult laetud, tõmba laadija juhe vooluvõrgust välja. 

  HOIATUS! Elektrilöögi oht! 
Aku peapistiku ja akuklemmide puutumine võib põhjustada lühise ja 
viia tulekahju tekkeni. Peale akude laadimist aseta toitejuhe tema 
esialgsesse kohta nii nagu kirjeldatud.   

6. Keeruta akulaadija toitejuhe ümber klambrite (2) täielikult ja lükka pistik 
eemale. 

7. Sulge akude laadimisruum (Vaata peatükk “akude laadimisruumi 
sulgemine”).  

 

7.5.2 Akude laadimine (välise laadijaga) 
 

 

1

3

2

 
 

 1. Lülita põrandapesumasin täielikult välja. Ava masinas akude laadimisruum 
(Vaata peatükk “Akude laadimisruumi avamine “). 

2. Tõmba pesast (2) välja laadimispistik (1) ja võta laadimisjuhe välja 
akuruumist. 

 

  TÄHELEPANU! 

Kasuta ainult originaallaadijaid automaatse kontrollersüsteemiga, mis 
järgib laadimiskõverat täpselt ja lülitab akulaadija välja peale seda, kui 
akud on täis laetud. Järgi juhiseid akulaadija valmistaja 
kasutusjuhendis! 

3. Ühenda laadimispistik (1) laadijasse (3).Järgi juhiseid Laadija 
kasutajajuhendis.  

   

4. Peale laadimise lõppu, ühenda lahti laadimispistik (1) laadijast (3). 

  TÄHELEPANU! Elektrilöögi oht ! 
      Aku peapistiku ja akuklemmide puutumine võib põhjustada lühise ja viia             
tulekahju tekkeni. Peale akude laadimist aseta toitejuhe tema  esialgsesse 
kohta nii nagu kirjeldatud. 

5. Aseta laadimisjuhe tagasi akuruumi masinas ja vajuta akulaadimispistik (1) 
tagasi oma pessa (2) masinas. 
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8. Hooldus 

  HOIATUS! Vigastuse oht! 
Masinast võib tekkida oht inimestele ja teistele esemetele. Masinaga ja masinal võivad töötada ainult 
need inimesed, kes on läbinud vastava koolituse, mis on vastavuses kõikide ohutusreeglitega, vaata 
peatükk “Ohutus” !  

     Enne hooldustöödega alustamist, lülita põrandapesumasin välja ja tõmba välja laadimisjuhtme pistik 
ja ühenda lahti akuklemmidele akujuhtmed.  

 

8.1 Imukummide ümberpööramine/vahetus  

 
 

 1. Lülita põrandapesumasin täielikult välja. 

2. Eemalda imujalg (1) (vaata peatükk “komplekteerimine”). 

3. Ettevaatlikult aseta imujalg (1) otsarullikute (2) abil tööpinnale tagurpidi 
(näiteks kummimatiga kaetud lauale). 

4. Kruvi lahti liblikmutrid (3,5) ja pingutuslehed (6,8).  

5. Eemalda kummiribad (6, 8). 
 

TÄHELEPANU ! 
Igal kummiribal on 4 imuserva ja seetõttu saab kasutada kuni 3 korda. 
Ära taaskasuta kulunud servi. Ilma lõiketa imukumm peab olema alati 
kasutatav imujala tagsumises pooles. 

6. Vaheta alati mõlemad imukummid (6,8) uute vastu kui vajalik või vaheta 
imukummi pooled kui need on kulunud. Paigalda alati imukummi uued 
pooled masina liikumise suunas ettepoole.  

7. Pane imujalg kokku ja tagasi masina külge vastupidises järjekorras. 

 

 

8.2  Veesüsteemi filtri sõela puhastus 
 

1

2

 
 

 1. Keera lahti filtri kaan (1)  

2. Eemalda filtri sõel (2) korpusest ja loputa  ettevaatlikult puhta veega või 
vaheta uue filtri sõela vastu. 

 

8.3 Akude hooldus 
 

  HOIATUS! Vigastuse oht! 
Akud võivad tekitada ohtu inimestele ja esemetele. Akude hooldusega võivad tegeleda ainult selleks 
vastavat kvalifikatsiooni omavad inimesed!  

– Akusid hooldades järgi masina kasutusjuhendit, akulaadija tootja kasutusjuhendit, akude tootja 
kasutusjuhendit.  
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– Akude hooldustihedus ja tööde iseloom peab vastama akude tootja poolt ettekirjutatud graafikule ja 
töödele, mis peab olema väljatoodud akude kasutusjuhendis. 

Hooldustööd: 

– Hoolda akusid vastavalt akude tootja kasutusjuhendile. 

– Iganädalaselt eemalda mustus akude klemmidelt ja kanna klemmidele klemmiõli. 

– Iganädalaselt kontrolli akukaableid ja veendu, et need on kindlalt kinnitatud ja vigastusteta. 

 
9. Tõrkeotsing 
 

  HOIATUS! Vigastuse oht! 
Masinast võib tekkida oht inimestele ja teistele esemetele. Masinaga ja masinal võivad töötada ainult 
need inimesed, kes on läbinud vastava koolituse, mis on vastavuses kõikide ohutusreeglitega, vaata 
peatükk “Ohutus” !  

Enne hooldustöödega alustamist lülita põrandapesumasin välja ja tõmba välja laadimisjuhtme pistik 
ning ühenda lahti akuklemmidele akujuhtmed.  
 

 

Veakirjeldus Võimalik vea allikas Meede 

Imemismootor/harjaseade ei 
tööta 

Aku tühi Pane akud laadima 

Akuklemmid lahti või mustad Kontrolli akuklemme, pinguta, 
puhasta ja määri. 

 Vigane aku Testi akusid ja vaheta akud kui vaja 

 Kaitse on läbi põlenud, kusagil on 
lühis. 

Lülita seade täielikult välja, tee 
kindlaks vea allikas ja kõrvalda see. 
Vaheta kaitse ja lülita masin sisse. 

 Vigane mootor Kontakteeru esindusega 

Imemisjõudlus on väike või 
puudub üldse. 

Mustaveepaak on täis Tühjenda mustaveepaak 

Puhtavee- või mustaveevoolikutele ei 
ole korgid peale pandud.  

Sulge voolikud korkidega  

 Õhufilter mustaveepaagis on umbes.  Puhasta või vaheta õhufilter  

 Imuvoolik või imujalad on umbes või 
on imuvoolik masina külge korralikult 
kinnitamata.  

Puhasta imuvoolik ja imujalg. 
Kontrolli et imuvoolik oleks korralikult 
kinnitatud masina ja imujala külge. 

 Mustaveepaagi kaan on kinni 
panemata või on paagi kummitihend 
katki. 

Sulge mustaveepaagi kaan ja 
puhasta või vaheta kaane 
kummitihend. 

Imukummid jätavad põrandale 
triibud  

Mustus imukummide vahel  Puhasta imukummid 

 Imukummid on kulunud Keera imukummid ümber või vaheta 
uute vastu. 

Harjaseadmest ei tule välja 
pesuainet 

Pesuainekraan on lahti keeramata Keera pesuainekraan lahti 

 Puhtaveepaak on tühi Täida puhtaveepaak pesuveega 

 Puhtaveeklapp on kinni. Puhasta klapp 

 Puhtaveevoolikud on ummistunud või 
katki. 

Kontrolli voolikud. 
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10.  Lisaseadmed 
Järgmisi lisaseadmeid on võimalik hankida esindusest 
• Erinevad pesuharjad, erinevate harjaste tugevusega 
• Veoalused, polüesterketastele 
• Mürasummutusseadmega masin 
• Akud 
• Hooldevabad akud 
• Automaatne laadimisseade Wa-kurviga märgadele akudele 
• Automaatne laadimisseade UI-kurviga hooldevabadele akudele 
• Pesuained erinevatele põrandakatetele 
• Vahublokaatorid ja vahuvabad seadmed 
Täiendavaks informatsiooniks kõikide lisaseadmete kohta küsige Avera-Trading AS tel. 6755458 
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11. Vastavusdeklaratsioon 
 
Vastavalt EC määrusele masinate kohta 2006/42/EC 

  

Tootja G. Staehle GmbH u. Co. KG 
columbus Reinigungsmaschinen 
Mercedesstraße 15 

D-70372 Stuttgart 

Deklareerib, et kõik nimetatud tooted vastavad ülaltoodud määrusele – samuti kõik need modifikatsioonid 
masinate kohta hetkel, mil see deklaratsioon väljastati. 

Toode: Automaatne kombineeritud põrandapesumasin 

Tüübid: ARA 66BM 100      24 V,  2530 W 

ARA 80BM 100      24 V,  2530 W 

Alltoodud standadrid on rakendatud: 
EN 60335-1:2007-02 Elektriliste seadmete ohutus majapidamislikuks jm. kasutuseks – Osa 1: Üldnõuded.  
EN 60335-2-72 Elektriliste seadmete ohutus majapidamislikuks jm. kasutuseks – Osa 2-72: Erilised 

nõuded automaatsetele masinatele, mis tegelevad põrandakatetega kommerts ja 
tööstuslikel pindadel.  

EN 12100-1:2003 Masinate ohutus – Peamised terminid, üldised disaini põhimõisted – Osa 1: Peamine 
terminoloogia ja metoodika. 

EN 12100-2:2003 Masinate ohutus – Peamised terminid, üldised disaini põhimõisted – Osa 2: 
Tehnilised põhimõisted ja spetsifikatsioonid. 

DIN EN ISO 13857.2008 Masinate ohutus– Ohutusvahemaad mitte sattumaks ekstreemsetesse ohtikesse 
kohtadesse. 

IEC 61000-6-2:01 Elektromagnetiline sobivus - üldine standard: Väljastatud sekkumine - Osa 2: Tööstus 
IEC 61000-6-4:01 
EN 50130-4:95+A1:98 

Elektromagnetiline sobivus (EMC) - üldine standard: Sekkumise takistus- Osa 2: 
Industriaalsed tooted 

Järgnevad EU määrused kehtivad: 

EMC Directive 2004/108/EG 

  

 
 

Stuttgart, 01.01.2010 Dipl.Ing. Dieter Ochss, Arendus ja tootejuht 
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