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1.

Ohutus

Selles osas antakse ülevaade kõikidest olulistest ohutusaspektidest.
Lisaks on üksikutes peatükkides toodud sümbolitega tähistatud konkreetsed juhised ohtude vältimiseks.
Peale selle tuleb juhinduda masinal olevatest piktogrammidest, siltidest ja pealiskirjadest ning need peavad
alati olema loetavad.
Kõikide ohutusjuhiste järgimine tagab töötajate optimaalse kaitse ohtude eest ning masina ohutu ja
tõrgeteta töö.
Masina konstruktsioon vastab tehnika praegusele tasemele ning on kasutamisel töökindel ja ohutu.

1.1. Üldosa
Masin võib siiski olla ohtude allikas, kui seda kasutavad vastava väljaõppeta töötajad või kui seda
kasutatakse asjatundmatult ja mittesihipäraselt.
Kõik isikud, kes on volitatud masinaga töötama või seda parandama, peavad enne töö alustamist olema
kasutusjuhendi läbi lugenud ja sellest aru saanud. See nõue kehtib ka siis, kui kõnesolev isik on sellise või
selletaolise masinaga juba varem töötanud või on läbinud tootjapoolse koolituse.
Kasutusjuhendi sisu tundmine on üks eeldus, mis tagab isikute kaitse ohtude eest ning väldib kasutamisel
vigade tekkimise ja tagab masina ohutu ja tõrgeteta töö.
Ohtude vältimiseks ja optimaalse jõudluse tagamiseks ei tohi masina juures teha mingeid muudatusi ega
ümberehitusi, erand on tootja sõnaselge loa olemasolu selleks.
Kõik masinale kinnitatud ohutustähised ja kasutusjuhised peavad alati olema loetavad. Kahjustatud või
loetamatuks muutunud sildid tuleb kohe asendada.
Kinni tuleb pidada kasutusjuhendis antud seadistusväärtustest või -vahemikest.
Käitajal on soovitatav võtta isikutelt allkiri selle kohta, et nad on kasutusjuhendi sisuga tutvunud.

1.2. Transportimine ja ladustamine
Transportimise ajal peab masin olema alati välja lülitatud ja kindlalt kinnitatud.
Masinat võib ladustada üksnes suletud ja hästi ventileeritavates ruumides.
Ladustamisel tuleb arvesse võtta masina massi.

1.3. Jäätmekäitlus/utiliseerimine
Tööks kasutatud ained, konserveerimis- ja puhastusvahendid tuleb kahjutustada kehtivate
keskkonnaeeskirjade kohaselt.
Eralduv vedelik tuleb kokku koguda ja keskkonnasäästlikult kahjutustada, võimaluse korral kontsentreerida
ja utiliseerida.
Vanad akud saata võimaluse korral utiliseerimisele, vastasel juhul kahjutustada kehtivate
keskkonnaeeskirjade kohaselt.
Masina jäätmekäitlus peab toimuma selleks volitatud jäätmekäitlusettevõttes.
Enne masina jäätmekäitlust tuleb eemaldada järgmised detailid/materjalid ning need tuleb eraldi
kahjutustada kehtivate keskkonnaeeskirjade kohaselt:
- akud
- harjad
- plastmasstorud/-voolikud ja -detailid
- elektrilised ja elektroonilised sõlmed (*)
(*) Seoses eelkõige elektriliste ja elektrooniliste sõlmede jäätmekäitlusega võtke ühendust tehase kohaliku
esindusega.

1.4. Käitaja vastutus
Seda kasutusjuhendit ning masinasse paigaldatud sõlmede kasutusjuhendeid tuleb hoida masina vahetus
läheduses ning need peavad alati olema kättesaadavad isikutele, kes tegelevad masina seadistamise,
kasutamise, hooldamise ja puhastamisega.
Masinat tohib kasutada üksnes tehniliselt laitmatus ja ohutus seisundis. Juurdepääs kõikidele
ohutusseadistele peab olema alati tagatud ning nende töökorras olekut tuleb perioodiliselt kontrollida.
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Tööohutust puudutavad andmed vastavad masina tootmise ajal Euroopa Liidus kehtivatele määrustele.
Käitaja on kohustatud masina kogu kasutusaja vältel kontrollima mainitud tööohutusmeetmete vastavust
tegelikele õigusaktidele ning võtma arvesse uute eeskirjade nõudeid. Kui masinat kasutatakse väljaspool
Euroopa Liitu, siis tuleb järgida kasutuskohas kehtivate tööohutuseeskirjade ja piirkondlike määruste
nõudeid.
Lisaks kasutusjuhendis toodud tööohutusjuhistele tuleb arvesse võtta ning järgida masina
kasutusvaldkonnas kehtivaid üldisi ohutus- ja õnnetuse vältimise eeskirjade ning kehtivate keskkonnakaitse
eeskirjade nõudeid.
Käitaja ning tema poolt volitatud töötajad vastutavad masina tõrgeteta töö eest ning üheselt peab olema
kindlaks määratud isikud, kes vastutavad masina seadistamise, kasutamise, hooldamise ja puhastamise
eest.
Kasutusjuhendis toodud juhiseid tuleb järgida täies ulatuses! Lisaks peab käitaja tagama, et
- töökaitseseaduse kohaselt tehtud riskianalüüsis on hinnatud muid ohte, mis tulenevad kasutuskohas
valitsevatest erilistest töötingimustest;
- tööjuhendis on töövahendite kasutamise seaduse kohaselt olemas kõik vajalikud juhised ja
ohutusnõuded, mis tulenevad masina kasutuskohale vastavast riskianalüüsist.

1.5. Otstarbekohane kasutamine
Ohutu töötamine masinaga on tagatud üksnes kasutusjuhendile vastava otstarbekohase kasutamise korral.
Automaat-põrandapuhastusmasin on mõeldud kõvade vee- ja kulumiskindlate põrandakattematerjalide
puhastamiseks vaid siseruumides. Märgpuhastamiseks kasutatakse küürimisharju/küürimispatju ning
imiseadet.
Puhastatavad pinnad peavad olema siledad ning nende maksimaalne kalle ei tohi ületada 2%. Puhastamise
ajal ei tohi üle sõita ebatasasustest, näiteks lävepakkudest ja astmetest.
Otstarbekohase kasutamise alla kuulub ka tootja antud montaaži-, kasutus-, hooldus- ja korrashoiujuhistest
kinnipidamine.
Masina kõiki muid kasutusviise loetakse kasutusotstarbele mittevastavateks! Tootjale ja/või tema
esindajale esitatavad pretensioonid seoses otstarbekohase kasutamise eiramisest tulenevate
kahjudega jäävad rahuldamata. Ainuvastutaja kõikide selliste kahjude eest on käitaja.

1.6. Tööohutus
Isikute ja/või masina ohutus on tagatud tööohutuseeskirjade nõuete järgimisega.
Nende juhiste eiramine võib kaasa tuua isikute või esemete ohustamise mehaaniliste või elektriliste
teguritega või masina rikke.
Ohutusjuhiste eiramine võib kaasa tuua igasuguste kahjutasunõuete õiguse tühistamise.

1.7. Isikukaitsevahendid
Masinaga või masina juures töötamisel tuleb kanda:
- libisemisvastase tallaga kinnisi jalanõusid
- liibuvat tööriietust (väike rebenemiskindlus, kitsad varrukad, ei mingeid sõrmuseid ega muid ehteid jne).
Akudega töötamisel tuleb lisaks kanda:
- kaitseprille
silmade kaitseks elektrolüüdi söövitavate pritsmete eest
- kaitsekindaid
käte kaitseks vigastuste ning kokkupuutumise eest tervistkahjustavate ainetega.

1.8. Masinast tulenevad ohud
Masina kohta on tehtud riskianalüüs. Sellel põhinev masina konstruktsioon ja teostus vastab tehnika
praegusele tasemele.
Siiski on olemas jääkriskid!
Masin vajab vastutustundlikku ja ettevaatlikku kasutamist. Asjatundmatu kasutamine või kasutamine
kõrvaliste isikute poolt ohustab teisi inimesi.
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HOIATUS! Vigastusoht!
Masina asjatundmatu kasutamine võib kaasa tuua raskeid vigastusi seoses muljumise, ülesõitmise
või isikute kokkupuutumisega pöörlevate harjade, lihvketaste või -patjadega. Seetõttu tuleb arvesse
võtta järgmist:
- masinaga ei tohi puhastada pindu, mille kalle ületab 2%;
- teistele isikutele ning ümbritsevatele esemetele tuleb alati läheneda ettevaatlikult, alati peab
jääma nendest ohutule vahekaugusele;
- masinaga töötamisel ei tohi kunagi ohustada teisi isikuid;
- masinaga töötamisel tuleb alati jälgida, et masinaga ei puutuks kokku teised inimesed, eelkõige
lapsed;
- kõrvaliste isikute juurdepääs masinale peab olema välistatud.
TÄHELEPANU!
Asjatundmatu kasutamine võib põhjustada olulisi kahjustusi masinale, põrandakattele ja muudele
esemetele. Masina kasutamisel puhastustöödel ei tohi kunagi sõita üle lävepakkude, astmete,
vaipade ja kaasahaaratavate esemete, näiteks kaablite.
Masina edasiliikumisele aitab kaasa harjade pöörlemine. Ülestõstetud imiseadme ning allalastud ja
sisselülitatud harjasõlme korral liigub masin iseseisvalt edasi.
HOIATUS! Vigastusoht!
Masina kontrollimatu edasiliikumine võib kaasa tuua väga raskeid vigastusi, mis on põhjustatud
muljumisest, ülesõitmisest või ümberkukkumisest. Seetõttu tuleb arvesse võtta järgmist:
- sisselülitatud harjasõlme või imiseadme korral tuleb alati kinni hoida masina käepidemest;
- enne käepidemest lahtilaskmist tuleb harjasõlm ja imiseade alati välja lülitada.
Masin kasutab töötamisel pöörlevaid harju, lihvkettaid või -patju.
HOIATUS! Vigastusoht!
Kokkupuutumine pöörlevate harjade, lihvketaste või -patjadega võib põhjustada raskeid vigastusi.
Seetõttu tuleb arvesse võtta järgmist:
- ärge kunagi puudutage pöörlevaid harju, lihvkettaid ega -patju,
- Ärge kunagi puudutage pöörlevate harjade, lihvketaste ega -patjadega teisi isikuid.
- Enne harjade, lihvketaste või -patjade puudutamist tuleb masin alati eelnevalt välja lülitada ning
oodata seni, kuni pöörlemine on lõppenud.
Masin töötab laetavate akudega.
HOIATUS! Plahvatus- ja vigastusoht!
Akude käitlemisega kaasneb märgatav oht isikutele ja ümbritsevatele esemetele. Laadimisel eraldub
väga plahvatusohtlik paukgaas ning akuhape on tugeva söövitava ning tervistkahjustava toimega.
Tingimata tuleb järgida akutootja ohutusjuhiseid.
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Ohtude vältimiseks järgige peatükis „Aku laadimine“ toodud juhiseid.
Akude laadimiseks tuleb masin tüübist olenevalt ühendada vooluvõrguga kas vahetult või välise
laadimisseadme kaudu.
TÄHELEPANU!
Tingimata tuleb järgida sisseehitatud laadimisseadme tootja (vers. nr 22 / 17.04.2013) või välise
laadimisseadme tootja ohutusjuhiseid!
HOIATUS! Elektrilöögi oht!
Elektrienergia võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Isolatsiooni või üksikute sõlmede vigastused
võivad olla eluohtliku elektrilöögi allikas. Seetõttu:
- enne masina juures mis tahes töö tegemist tuleb toitepistik vooluvõrgust välja tõmmata;
- laadimise ajal ei tohi puudutada aku klemme ega laadimisseadet, akudele ei tohi panna mingeid
elektrit juhtivaid esemeid;
- kontrollige enne igakordset kasutamist, et toitejuhe on vigastusteta.
Kasutamisvigade või rikete korral võib puhastusvedelik jääda põrandale.
HOIATUS! Vigastusoht libastumisel!
Masinaga töötamisel tuleb alati kanda libisemiskindlaid tööjalatseid ning jälgida, et kasutatud
puhastusvedelik imetakse täielikult ära.
Põranda masinpuhastamisel on võimalik puhastusvahendite kasutamine.
HOIATUS!
Puhastusvahendid võivad olla tervistkahjustava toimega. Seetõttu tuleb arvesse võtta järgmist:
- vältige puhastusvahendite sattumist nahale ja silmadesse;
- järgige puhastusvahendite tootja antud doseerimiseeskirju;
- vajadusel tutvuge puhastusvahendite tootja koostatud ohutuskaartidega.

1.9. Töötajad
Masinat võivad kasutada ja korras hoida üksnes selleks volitatud vastava väljaõppe ja koolituse läbinud
isikud. Need isikud peavad olema läbinud spetsiaalse koolituse võimalike ohtude kohta.
Koolituse läbinuks loetakse isikut, keda on instrueeritud nende ees seisvatest ülesannetest ning
asjatundmatu kasutamisega kaasnevatest ohtudest, vajadusel on neid ka teavitatud vajalikest
kaitseseadistest ja ohutusmeetmetest.
Vajaliku kvalifikatsiooniga isikuks loetakse inimest, kes oskab tänu oma erialasele väljaõppele, teadmistele
ja kogemustele ning vastavate määruste tundmisele talle antud ülesandeid õigesti hinnata ja võimalikke
ohtusid ära tunda.
Masinat ei tohi kasutada isikud, kelle füüsilised, tajulised või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad
vastavad kogemused ja teadmised.
Lapsi ei tohi jätta masina juurde järelevalveta, vastasel juhul võivad nad hakata sellega mängima.
Kui isikul puuduvad vajalikud teadmised, siis peab ta läbima vastava koolituse.
Pädevus masina kasutamise ja korrashoiuga seonduvateks toiminguteks peab olema sõnaselgelt
määratletud ja sellest tuleb kinni pidada eesmärgiga vältida asjatundmatute isikute tööga kaasnevaid
ohtusid.
Masinat võivad kasutada ja korras hoida üksnes need isikud, kellelt võib oodata usaldusväärset tööd.
Seejuures tuleb vältida ükskõik millist tööviisi, mis võib ohustada isikuid, keskkonda või masinat.
Mingil juhul ei tohi masinat kasutada isikud, kes on tarvitanud narkootilisi aineid, alkoholi või
reaktsioonivõimet mõjutavaid ravimeid.

6

Automaat-põrandapuhastusmasin
RA 55 I BM 60 / iL

Töötajate valikul tuleb lähtuda vastava riigi eeskirjadest noorukite töökaitse kohta ja vajadusel ka nendel
põhinevatest kutsealastest eeskirjadest.
Kasutaja peab tagama, et kõrvalised isikud ei saa masinaga töötada ega selle juures töid teha. Kõrvalised
isikud, näiteks külastajad jt, ei tohi masinaga kokku puutuda. Nad peavad jääma ettenähtud ohutule
kaugusele.
Kasutaja on kohustatud kohe käitajat teavitama masina juures tehtavatest muudatustest, mis võivad
ohutust mõjutada.

1.10. Töökoht
Põranda puhastamise ajal on kasutaja töökoht masina taga käepideme juures. Masinaga võib korraga
töötada vaid üks isik.

1.11. Käitumine ohuolukorras või õnnetuste korral
Ohuolukorras või õnnetuse korral tuleb masin kohe välja lülitada juhtpuldil oleva lüliti abil ja välistada masina
veerema hakkamine (vaadake peatükki „Kasutamine“).
Käeulatuses tuleb hoida esmaabivahendid (esmaabikarp, silmaloputusvedelikuga pudel jms) ning
tulekustuti.
Töötajad peavad olema kursis vajalike toimingutega ning ohutus-, esmaabi- ja päästevahendite ning
häirenuppude asukohaga. See tagab parima abi õnnetusjuhtumite või ohuolukordade puhul.

1.12. Hooldus
HOIATUS!
Enne puhastus- ja hooldustööde tegemist tuleb masin välja lülitada. Akutoitega masinate korral tuleb
juhtmed aku klemmidelt lahti ühendada või laadimisseadme pistik välja tõmmata.
Kinni tuleb pidada hooldusintervallidest (vastavalt hooldusjuhendile art. nr 70111900).

1.13. Tarvikud ja varuosad
Kasutada võib üksnes tootja lubatud tarvikuid ja varuosi. Masina ohutu ja tõrgeteta töö on tagatud üksnes
originaaltarvikute ja -varuosade kasutamisel.
TÄHELEPANU!
Teiste tootjate valmistatud valed või defektsed varuosad võivad masinat kahjustada. Kui siiski tuleb
kasutada tootja valmistatud originaalvaruosadest erinevaid või tootja poolt lubamatuid varuosi,
kaotavad kõik tootja või tema müügiesindajate kohustused, nagu garantiikohustus, hoolduslepingud
jne, kehtivuse ilma eelneva etteteatamiseta.
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2.

Ohusümbolite tähendused
Kasutusjuhendi ohutusjuhised, mille
eiramisega kaasneb vigastusoht või
eluohtlik olukord.

%
A

B

max
40°C

Vee temperatuur võib olla kuni 40 °C.

HOIATUS!
Elektrilöögi oht!

Akutoitega seadmed!
Tingimata tuleb järgida akutootja
antud kasutusjuhiseid. Järgige akude
käitlemise kohta käivate õigusaktide
nõudeid.

Seadet ei tohi kasutada lapsed ega
noorukid.

HOIATUS!
Plahvatus- ja vigastusoht!

Kanda kaitsekindaid ja tugevaid
libisemisvastase tallaga kinnisi
jalanõusid!

HOIATUS!
Suitsetamine keelatud, plahvatusoht!

Järgige puhastusvahendite tootja
antud doseerimiseeskirju.

Kanda kaitsekindaid! Kaitsta käsi
vigastuste ning kokkupuutumise eest
tervist kahjustavate ainetega.

Mitte segada erinevate tootjate
puhastusvahendeid üksteisega!

Silmade kaitseks söövitava elektrolüüdi
eest kanda kaitseprille!

Mitte kasutada vahutavaid
puhastusvahendeid

Akude laadimisruum peab olema hästi
tuulutatav ja ventileeritav.

8

Automaat-põrandapuhastusmasin
RA 55 I BM 60 / iL

3.

Seadmel olevate sümbolite tähendus
Maksimaalne kiirus

Sulavpanus

Minimaalne kiirus

Puhastatavate pindade maksimaalne
kalle ei tohi ületada 2%

Imiseadme sisse-/väljalüliti

Tingimata hoida kõrvalistest isikutest
vähemalt 1 m kaugusele

Harjasõlme sisse-/väljalüliti

Puhastusvedeliku temperatuur peab
olema alla 40 °C

Lüliti harja kinnitamiseks hoidikusse /
sealt vabastamiseks
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4.

Tarnekomplekt ja tarvikud

Tarnekomplekt

Tarvikud
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5.

Akude ühendamine

Teiste akudega kasutamiseks tuleb laadimisseade
ümber programmeerida.
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6.

Puhastusseadmete paigaldamine / pihustite monteerimine
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7.

Enne töö alustamist
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8.

Lisavalikud

Kemikaali doseerimine
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9.

Kasutamine

Töötamine
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10. Igapäevane hooldus
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11. Iganädalane hooldus
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12. Puhastusseadme vahetamine
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13. Akude laadimine
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14. Kummipühkurite ümberpööramine/vahetamine
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15. Tehnilised andmed
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16. Vastavusdeklaratsioon
EÜ masinadirektiivi 2006/42/EÜ tähenduses
Tootja,

G. Staehle GmbH u. Co. KG
columbus Reinigungsmaschinen
Mercedesstraße 15
D-70372 Stuttgart,

deklareerib käesolevaga, et alljärgnevalt nimetatud toode vastab ülalmainitud direktiivi – kaasa arvatud
deklaratsiooni koostamise ajal kehtivate muudatuste – nõuetele.
Toode:

automaat-põrandapuhastusmasin

Tüübid:

RA 55 | BM 60 / iL

Kohaldatud on järgmisi ühtlustatud standardeid:
EN 60335-1:2007-02

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche
Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (Majapidamis- ja muud taolised
elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded)

EVS-EN 60335-2-72

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa
2-72: Erinõuded kommertskasutamiseks ettenähtud automaatpõrandahooldusmasinatele

EN 12100-1:2003

Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze
- Teil 1: Grundsätzliche Terminologie, Methodik (Masinaohutus.
Põhimõisted, konstrueerimise üldpõhimõtted. Osa 1: Põhiterminoloogia,
metoodika)

EN 12100-2:2003

Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze
- Teil 2: Technische Leitsätze und Spezifikationen (Masinaohutus.
Põhimõisted, konstrueerimise üldpõhimõtted. Osa 2: Tehnilised
põhimõtted)

EVS-EN ISO 13857:2008

Masinaohutus. Ohutusvahemikud, mis väldivad käte ja jalgade sattumist
ohtlikku alasse

EN 61000-6-2:01

Elektromagnetische Verträglichkeit - Fachgrundnorm Störfestigkeit - Teil 2:
Industrie (Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-2: Erialased põhistandardid.
Häiringukindlus tööstuskeskkondades)

IEC 61000-6-4:01

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Fachgrundnorm
Störaussendung - Teil 4: Industriebereich (Elektromagnetiline
ühilduvus. Osa 6-4: Erialased põhistandardid. Tööstuskeskkondade
emissioonistandard)

Täiendavalt kohaldati järgmisi ELi direktiive:
2014/30/EL

elektromagnetilist ühilduvust käsitlev direktiiv

Stuttgart, 20.04.2016

Dipl. insener Dieter Ochss, konstrueerimis- ja arendusosakonna juhataja

Dokumentatsiooni koostaja volitatud esindaja:
Dr. M. Baumgärtel, tel.: 0711 954 4659
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