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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.

1.1. Üldosa

Masina konstruktsioon vastab tehnika praegusele tasemele ning on kasutamisel töökindel ja ohutu.
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. 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.
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.

1.3. 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.
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1.4. 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.

1.5. 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.

1.6. 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.
- Masina juurest lahkumisel ja pärast kasutamise lõpetamist tuleb masin alati välja lülitada ja toitepistik 

pistikupesast välja tõmmata.
- Kui masin ei hakka tööle, siis tuleb see uuesti välja lülitada ja toitepistik pistikupesast välja tõmmata.

 
 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.

 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;
- tuleb tagada, et toitejuhe ei saa kahjustusi muljumise, rebimise, hõõrdumise vms tagajärjel;
- toitekaablist ei tohi üle sõita;
- kontrollige enne igakordset kasutamist, et toitejuhe on vigastusteta.
- Toitejuhtme, pistikute, liitmike, kaitsmete või pistikupesade vahetamisel tuleb alati silmas pidada 

tootja esitatud tehnilisi andmeid.

 
 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 hõõrdumine vastu põrandat. Ülestõstetud imiseadme ning 
allalastud ja sisselülitatud harjasõlme korral liigub masin iseseisvalt edasi.
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 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 laetava akuga (RA 351 B 10).

 
 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. 
Järgige akude kasutusjuhendi ja käitlemiseeskirjade nõudeid!

Ohtude vältimiseks järgige peatükis „Aku laadimine“ toodud juhiseid.

Akude laadimiseks tuleb masin tüübist olenevalt ühendada vooluvõrguga kas vahetult või välise 
laadimisseadme kaudu.

 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.
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1.7. 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. 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.
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.
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.

1.8. Töökoht

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

1.9. Käitumine ohuolukorras ja 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.
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2. Tehnilised andmed

Tehnilised andmed RA 35 | B 10 RA 35 | K 10

Töölaius mm 350 350

Imilaius mm 420 420

Jõudlus pinna järgi m2/h 1260 1260

Puhta vee paak l 10 10

Reoveepaak l 12 12

Harja läbimõõt mm 1 × Ø 350 1 × Ø 350

Harjade mootor W 350 350

Harja surve kg 26 26

Kiirus, max m/min 60 60

Imiseadme mootor W 250 / 2 astet 250 / 2 astet

Nimipinge V 12 230

Aku Ah5 63 /

Mass kg 74 (44 + 20 + 10) 54 (44 + 10)

Mõõtmed mm 735 × 490 × 625 735 × 490 × 625

Kaitseklass IP 23 24

Kalle, max % 2 2
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3. Kirjeldus

Pos. Nimetus Pos. Nimetus

1 Masina käepide 11 Kate

2 Puhta vee paak 12 Juhtpaneel

3 Rullik 13 Imiseadme mansetid

4 Masina pihusti 14 Aku ruum

5 Harjade kate 15 Väljalaskeava kork

6 Hari 16 Imiseadme voolik

7 Reguleerventiil 17 Mootori voolik

8 Elektriliselt käitatav ventiil 18 Akulaadija

9 Filter 19 Hoob pihusti tõstmiseks

10 Reoveepaak
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4. Masina tööks ettevalmistamine

4.1. Pakendatud masina transportimine

Masin asub spetsiaalses pakendis (kast + kahetasandiline kaubaalus, mida tohib tõsta üksnes pikema külje 
poolt) oleval platvormil, seega on võimalik seda teisaldada kahveltõstukiga.
Kogumass on 44 kg (ilma akuta). Pakendi mõõtmed (joon. 1):
A (kõrgus): 500 mm
B (pikkus): 800 mm
C (laius): 680 mm

 

Kahveltõstuki või kaubaalusega tõstmisel tuleb kaubaalust tõsta keskelt, pakendit tuleb 
liigutada väga ettevaatlikult, vältida purunemist ja tõstmisel üle lubatava kõrguse peab olema 
eriti ettevaatlik. Ülestikku võib ladustada 3 pakendikasti.

4.2. Masina lahtipakkimine

1. Avage pakend märgistatud küljelt (joon. 2).
2. Võtke masin pakendist välja.
3. Hoidke transpordialus masina võimalikuks hilisemaks teisaldamiseks alles.

4.3. Aku paigaldamine

Masin on varustatud sisseehitatud akulaadija ja hermeetilise geelelektrolüütakuga. Kui kasutatakse 
tarnekomplekti kuuluvast akust erinevat akut, siis võib selleks olla üksnes AGM või geelelektrolüüdiga aku 
12 V, 6 A.
Aku peab asuma reoveepaagi all olevas aku ruumis.
Aku ruumi mõõtmed: 290 × 190 × 235 (kõrgus) mm.

 

Tingimata tuleb kinni pidada aku tootja või edasimüüja juhistest aku hooldamise või 
igapäevase laadimise kohta. Kõiki paigaldus- ja hooldustöid peavad tegema spetsialistid. Enne 
masina sisselülitamist tuleb kontrollida, kas aku on ühendatud vastavalt polaarsusele.

   

Aku käitlemisel tuleb alati kanda kehtivatele eeskirjadele vastavat kaitseriietust. 
Enne aku juures tööde tegemist tuleb eelkõige ära võtta kõik metallesemed, näiteks 
sõrmused, kaelaketid ja käekellad. Ärge nõjatuge vastu metallesemeid.

Aku paigaldamine:
1. võtke ära katte küljes olevad voolikud;
2. võtke ära reoveepaak;
3. pange aku aku ruumi nii, et poolusklemmid jäävad masina tagaosa poole. Seejuures jälgige, et te ei 

lükka akut vastu ruumi seina, sellega võite kahjustada masinat või akut.

4.4. Aku eemaldamine

Aku eemaldamine:
1. võtke ära katte küljes olevad voolikud;
2. võtke ära reoveepaak;
3. ühendage aku klemmid lahti;
4. võtke aku ülespoole tõstes välja. Seejuures jälgige, et te ei lükka akut vastu ruumi seina, sellega võite 

kahjustada masinat või akut.

4.5. Aku laadimine

Ühendage masin tarnekomplekti kuuluva kaabli abil 230 V vooluvõrgu pistikupesaga. Laadimise ajal põleb 
akulaadijal olev punane signaallamp (joon. 4 – C). Kui laadimine on lõppenud, süttib roheline signaallamp 
(joon. 4 – C).
Aku pöördumatu kahjustuse vältimiseks ei tohi sel mingil tingimusel lasta täielikult tühjeneda ning pärast 
signaallambi „Batterie leer“ (Aku tühi) süttimist tuleb laadimisega alustada mõne minuti jooksul.
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Kunagi ei tohi masinat jätta seisma tühja akuga, isegi siis mitte, kui seda ei kasutata.

 

Kontrollige, kas akulaadija sobib kasutamiseks paigaldatud akuga (plii-/happeaku või 
geelelektrolüüdiga (GEL) aku ja nendega samaväärne). Kunagi ei tohi aku laadimiseks 
kasutada sobimatut akulaadijat. Järgige aku ja akulaadija tootja juhiseid.

 

Gaaside eraldumise ja söövitavate vedelike lekke oht.
Tulekahjuoht: mitte kasutada lahtist leeki.  

4.6. Aku laetuse näidik

Aku laetuse näidik koosneb kolmest LED-signaallambist, mis vastavad aku laetuse ligikaudsele määrale 
(joon. 4).
A = aku on laetud
B = aku on osaliselt laetud
C = aku on tühi, harjade mootor ja imiseadme mootor lülituvad automaatselt välja

 

Harjade mootor ja vaakumseadme mootor lülituvad mõni sekund pärast LED-signaallambi 
C süttimist automaatselt välja. Masina viimiseks laadimiskohale tõstke masina esiots üles 
ja lükake see tugirullikutele. Ühendage akulaadija spetsiaalse kaabli abil 230 V vooluvõrgu 
pistikupesaga.

Laadimise ajal ei saa masinat kasutada.

4.7. Masina käepideme reguleerimine

Masina käepide, mis on pakendamiseks kokku pandud, tuleb seada tööasendisse.
1. Ühendage suurema läbimõõduga voolik kattes oleva vasakpoolse ühendusmuhviga (joon. 5 – A).
2. Ühendage väiksema läbimõõduga voolik kattes oleva parempoolse ühendusmuhviga (joon. 5 – B).
3. Tõmmake masina käepideme ülestõstmiseks tähistusega käepidemest (joon. 6 – A).
4. Lükake masina käepide tööasendisse (joon. 6 – B).

4.8. Harjade monteerimine

1. Kui masina pihusti on tööasendis, siis tõstke see üles.
2. Tõstke masin üles, selleks suruge masina käepidet allapoole.
3. Kallutage masinat harja kohale nii, et saaksite näha, kas hari paikneb harjakatte keskkoha all.
4. Vajutage paar korda käivitusnupule (joon. 8 – A).
Hari lukustub automaatselt.

 
Veenduge, et masina läheduses ei ole mingeid esemeid ega kõrvalisi isikuid.

4.9. Reoveepaak

Kontrollige, kas väljalaskeava kork on kinni keeratud ja imiseadme mansett on üleni katte all.

4.10. Puhastusvedelik

Täitke puhta vee paak puhta veega, mille temperatuur on alla 50 °C (joon. 7), seejuures järgige 
puhastusvahendi tootja soovitusi. Kasutage lahuseid, milles puhastusvahendi protsendiline kontsentratsioon 
on väike, sellega väldite ülemäärast vahutamist, mis võib kahjustada imiseadme mootorit.

 

Kasutage alati vähe vahutavat puhastusvahendit. Vahu tekke vältimiseks lisage reoveepaaki 
väike kogus vahutamisvastast ainet. Ärge kunagi kasutage puhast hapet. Pärast paagi täitmist 
sulgege täiteava uuesti kaanega. Reoveepaak tuleb vee ja puhastusvahendi igakordsel 
vahetamisel tühjendada.  
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5. Töötamine

5.1. Tööks ettevalmistamine

1. Valmistage masin tööks ette ja kontrollige, kas mustad plastvoolikud on katte juures korralikult 
ühendatud (joon. 5). Voolikute õiget ühendusviisi on lähemalt kirjeldatud lõigu 6.7 punktides 1 ja 2.

2. Kontrollige, kas reguleerventiil on avatud (joon. 9 – B).
3. Vajutage imiseadme lülitile (joon. 8 – B).
4. Laske masina pihusti hoova C abil alla (joon. 8).
5. Vajutage harja lülitile (joon. 8 – C).
Nüüd töötab masin korralikult seni, kuni kogu puhastuslahus on ära kulutatud.

 

Kui aku laetus on langenud alampiirini, süttib akulaadijal LED-signaallamp C (joon. 4). Harjade 
mootor ja imiseadme mootor lülituvad automaatselt välja. Aku tuleb võimalikult kiiresti uuesti 
laadida.
Masina viimiseks laadimiskohale tõstke masina esiots üles ja lükake see tugirullikutele.

5.2. Ülevooluseade

Masinas on filter, mis lülitab imiseadme mootori välja siis, kui reoveepaak saab täis. 
Sellisel juhul tuleb paak tühjendada.

5.3. Veojõud

Masinat edasiviiv jõud on põhjustatud kergelt kaldu olevate harjade pöörlemisest. Selle jõu toimel liigub 
masin edasi.

 
Tagasisuunas liikumiseks tuleb masina pihusti üles tõsta.

6. Töö lõpetamine
Pärast töö lõpetamist ja enne hooldustööde tegemist on vaja teha järgmist.
1. Lülitage välja harjade mootor (joon. 8 – A).
2. Lülitage välja imiseadme mootor (joon. 8 – B).
3. Liikuge masinaga heitvee äravoolukohta.
4. Tühjendage reoveepaak.

   
Nende tööde tegemisel kandke kaitseks ohtlike lahustega kokkupuute eest kindaid.

5. Masina pihusti puhastamiseks kasutage puhta vee juga. Kui masinat ei kasutata, peab pihusti olema alati 
üles tõstetud, et vältida kuivatuskummi deformeerumist.

6. Võtke ära harjad ja puhastage need veejoaga.

7. Igapäevane hooldus

7.1. Reoveepaagi puhastamine

   
Seejuures kandke alati kaitseks ohtlike lahustega kokkupuute eest kindaid.

1. Pärast mustade plastvoolikute eemaldamist võtke kaitseriietus ära.
2. Võtke ettevaatlikult ära filter ja ujuk ning loputage puhtaks (joon. 11).
3. Tõstke reoveepaak üles, keerake seda vastupäeva ja võtke ära (joon. 12).
4. Võtke reoveepaak ära (joon. 13), loputage ettevaatlikult puhtaks ja puhastage väljavooluava.
5. Pange vastupidises järjekorras tagasi kokku.
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Põranda puhastamiseks kasutatud vedelike ärajuhtimiseks järgige puhastusvahendi mahutil 
oleval etiketil toodud juhiseid ning kehtivate määruste ja eeskirjade nõudeid.

7.2. Masina pihustite puhastamine

Puhastage masina pihusti veejoaga. Kontrollige kuivatuskummi seisukorda ning vajadusel pöörake see 
ümber või asendage. Kogu imiseadme põhjalik puhastamine tagab imiseadme mootori pika kasutusaja.
Puhastage imivoolik ja kontrollige, et see ei oleks ummistunud (joon. 10 – B).

7.3. Puhta vee paagi filtri puhastamine

1. Võtke filter ära ja puhastage.
2. Pange filter oma kohale tagasi.

7.4. Harjade eemaldamine

1. Tõstke masina pihusti üles.
2. Tõstke masin üles, selleks suruge masina käepidet allapoole.
3. Vajutage paar korda käivitusnupule.
Harjad vabanevad lukustusest automaatselt.

 
Veenduge, et masina läheduses ei ole mingeid esemeid ega kõrvalisi isikuid.

8. Iganädalane hooldus

8.1. Masina pihustite juures tagumise kuivatuskummi asendamine

Kui masina pihusti juures kuivatamiseks kasutatav tagumine kuivatuskumm on kulunud ja ei kuivata enam 
korralikult, siis tuleb see asendada.
1. Võtke masina pihusti küljest ära must plastvoolik.
2. Keerake lahti lukustamiseks kasutatavad käsirattad ja võtke pihusti ära.
3. Keerake lahti käsirattad ja võtke ära tagumise kummimanseti haak.
4. Vajadusel pöörake kuivatuskumm ümber või asendage, seejuures kontrollige, kas see on põranda suhtes 

õiges asendis.
5. Pange vastupidises järjekorras tagasi kokku.

 
Kui kuivatuskumm ei ole täpselt vertikaalasendis, siis ei ime masin korralikult kuivaks.

8.2. Masina pihustite juures eesmise kuivatuskummi asendamine

Kui eesmine kuivatuskumm on kulunud, on imemise tõhusus väike ja masin ei ime põrandat kuivaks. 
Kuivatuskummi asendamiseks toimige järgmiselt.
1. Võtke masina pihusti küljest ära must plastvoolik.
2. Keerake lahti lukustamiseks kasutatavad käsirattad ja võtke pihusti ära.
3. Keerake lahti lukustussüsteem ja võtke ära eesmise kummimanseti haak (joon. 10 – A).
4. Vajadusel pöörake kuivatuskumm ümber või asendage, seejuures kontrollige, kas see on põranda suhtes 

õiges asendis.
5. Pange vastupidises järjekorras tagasi kokku.

 
Kui kuivatuskumm ei ole täpselt vertikaalasendis, ei kuivata masin korralikult.
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8.3. Imivooliku puhastamine

Ebapiisava imivõimsuse korral tuleb kontrollida, kas imivoolik on ummistunud. Vajadusel puhastage see 
veejoaga, seejuures loputage välja sellest otsast, mis on ühendatud paagiga. Kummimanseti asendamiseks 
toimige järgmiselt.
1. Võtke imivoolik reoveepaagi küljest lahti.
2. Puhastage voolik veejoaga, seejuures loputage välja sellest otsast, mis oli ühendatud paagiga.
3. Pange vastupidises järjekorras tagasi kokku.

   

Nende tööde tegemisel kandke kaitseks ohtlike ainete ja lahustega kokkupuute eest 
kindaid ning veenduge, et masina läheduses ei ole mingeid esemeid ega kõrvalisi 
isikuid.

8.4. Reoveepaagi puhastamine

1. Reoveepaagi tühjendamiseks kasutage voolikut, seejuures keerake korki paari keeru võrra lahti ja 
seejärel tõmmake kork välja.

2. Loputage paak ja puhastage täiteava.
3. Keerake kork oma kohale tagasi.

   

Nende tööde tegemisel kandke kaitseks ohtlike ainete ja lahustega kokkupuute eest 
kindaid ning veenduge, et masina läheduses ei ole mingeid esemeid ega kõrvalisi 
isikuid.

9. Rikete kõrvaldamine

9.1. Harja puudulik veega varustamine

1. Kontrollige, kas reguleerventiil on piisavalt avatud (joon. 9 – B).
2. Kontrollige, kas puhta vee paagis on vett.
3. Puhastage elektriliselt käitatav ventiil (joon. 9 – A), selleks eemaldage magnetid ja pange need pärast 

puhastamist uuesti tagasi (joon. 14).

9.2. Masina imiotsak ei ime pinda kuivaks

1. Kontrollige, kas põrandakaabits on puhas.
2. Puhastage kogu imiseade (vaadake osa „IGANÄDALANE HOOLDUS“).
3. Vahetage kulunud kuivatuskummid.
4. Kontrollige, kas kuivatuskummide asend on õige.
5. Puhastage või asendage masina pihusti juures olevad rullikud.

9.3. Masin ei puhasta korralikult

1. Kontrollige harjade seisundit, vajadusel asendage. Harjad tuleb asendada siis, kui harjased on kulunud 
ligikaudu 15 mm pikkuseks. Harjade vahetamist on kirjeldatud osades „HARJADE EEMALDAMINE“ ja 
„HARJADE PAIGALDAMINE“ Kui töötada liiga kulunud harjadega, siis võite kahjustada põrandat.

2. Kasutage standardsest harjast erinevat harja. Eriti raskesti eemaldatava mustusega määrdunud põranda 
puhastamiseks soovitame kasutada teie erinõuetele vastavaid spetsiaalseid harju, mida tarnitakse 
tellimisel.

9.4. Tekib liiga palju vahtu

Kontrollige, kas kasutatakse vähe vahutavat puhastusvahendit. Vajadusel lisage reoveepaaki veidi 
vahutamisvastast vahendit.
Võtke arvesse, et vahtu tekib rohkem siis, kui puhastatav põrand ei ole eriti määrdunud. Sellisel juhul 
kasutage suurema lahjendusega puhastuslahust.
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9.5. Imiseade ei tööta

1. Kontrollige, kas imiseadme signaallamp põleb. Kui see ei ole nii, siis lähtestage kaitse (joon. 15 B).
2. Kontrollige, kas aku on ühendatud õigesti.
3. Lähtestage vastav kaitse (joon. 15 C).
4. Kui probleemi ei õnnestu kõrvaldada, pöörduge edasimüüja või klienditeeninduse poole.

9.6. Harjade mootor ei tööta

1. Kontrollige, kas mootori signaallamp põleb. Kui see ei ole nii, siis lähtestage kaitse (joon. 15 A).
2. Kontrollige, kas aku on ühendatud õigesti.
3. Lähtestage vastav kaitse (joon. 15 A).
4. Kui probleemi ei õnnestu kõrvaldada, pöörduge edasimüüja või klienditeeninduse poole.

9.7. Masin ei käivitu

1. Kontrollige, kas aku on ühendatud õigesti.
2. Kontrollige, kas aku on laetud.
3. Kontrollige, kas 5 A kaitse on töökorras (joon. 15 B).
4. Kui probleemi ei õnnestu kõrvaldada, pöörduge edasimüüja või klienditeeninduse poole.

9.8. Elektrilised kaitseseadised

Masin on varustatud järgmiste elektriliste kaitseseadistega.
Masina välisküljel paiknevad järgmised nõrkvoolukaitsmed (joon. 15):
akuversioon
- harjade mootori jaoks (30 A)
- juhtseadme jaoks (5 A)
- miseadme mootori jaoks (30 A)
kaabelversioon
- harjade mootori jaoks (3 A)
- imiseadme mootori ja juhtseadme jaoks (8 A)

9.9. Harjade mootor töötab, kuid harjad ei pöörle

1. Rihm võib olla niiske. Kontrollige lekke olemasolu, selle puudumisel oodata, kuni rihm on kuiv.
2. Rihm võib olla kulunud või purunenud. Vahetage rihm.
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10. Jooniste loetelu

Joonis 1 Joonis 2 Joonis 3

Joonis 4

A

B

C

Joonis 5

A
B

Joonis 6

B

A

A

Joonis 7 Joonis 8

A B

C

Joonis 9

A
B
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Joonis 10

A

B

Joonis 11 Joonis 12

C

B A

Joonis 13

Joonis 14

1

2

Joonis  15 A Joonis  15 B 
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11. 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 35 | B 10 12 V

RA 35 | K 10 230 V

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 automaat-
põrandahooldusmasinatele

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:

2004/108/EÜ ®19.04.2016 elektromagnetilist ühilduvust käsitlev direktiiv

20.04.2016 ® 2014/30/EL

Stuttgart, 20.04.2016 Dipl. insener Dieter Ochss, konstrueerimis- ja arendusosakonna juhataja

Dokumentatsiooni koostaja volitatud esindaja:

Dr. M. Baumgärtel, Tel.: (0) 711 954 4659
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