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FloorXcenter  

Lattianhoitolaite  

Käyttöohjeet  

Sisällys:  

1. Turvallisuusohjeet
2. Osat
3. Tarvikkeet
4. Peruspuhdistus,  erittäin  likainen  lattia
5. Öljyttyjen  pintojen  hoitaminen  Hoitovahalla
6. Pintojen  ylläpito  ja  uudelleenöljyäminen
7. Lattian  värikäsittely  Öljypetsillä  tai  Puuvahalla
8. Laitteen  korjaus
9. Ylläpito
10. Tekniset  tiedot

Perusvarustus:  
1x  FloorXcenter,  pesuainepullo  ja  vetoalusta  
1x  valkoinen  laikka  
1x  punainen  laikka  
1x  mikrokuitulaikka  

Nämä  käyttöohjeet  ovat  tarkoitettu  laitetta  käyttävälle  henkilölle.  Tutustu  ohjeisiin  
huolella  ennen  laitteen  käyttöä!  

1. Lue  ohjeet  ja  suositukset  ennen  koneen  kokoamista,  käynnistämistä  ja  huoltamista.
2. Toimimalla  näin  hallitset  laitteen  paremmin  ja  saat  siitä  parhaan  hyödyn.  Koneen  käyttö
ja  huolto  näiden  ohjeiden  mukaan  parantaa  turvallisuuttasi  ja  varmistaa  laitteen
toimintakunnon.

3. Laitteen  valmistaja  ei  vastaa  henkilö-  tai  omaisuusvahingoista,  jotka  johtuvat  koneen
väärästä  käytöstä.
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1. Turvallisuusohjeet

Turvallisuutesi  vuoksi
Lattianhoitolaitetta  tulee  käyttää  vain  henkilöiden,  jotka  ovat  saaneet  opastuksen  sen
käyttöön,  ja  jotka  ovat  huolellisesti  tutustuneet  koneen  käyttöohjeisiin  ja
toimintaperiaatteisiin.
Ohjeet  tulee  olla  koko  ajan  käsillä.

Huomio.  FloorXcenter  ei  sovellu  sellaisten  lattiapintojen  hoitoon,  joilla  on  terveydelle  
vaarallista  ainetta/nestettä  tai  pölyä.  

Vaara!  
Älä  aja  koneella  virtajohdon  yli.  Sähköiskun  vaara!  

Yleistä  
Käytettäessä  FloorXcenteriä  on  käyttöohjeiden  lisäksi  huomioitava  kansalliset  
työturvallisuusmääräykset.  Kaikenlainen  käyttö  jota  pidetään  turvallisuuden  kannalta  
vaarallisena,  on  kiellettyä.  

Koneen  ohjeiden  mukainen  käyttö  
FloorXcenteriä  saa  käyttää  ainoastaan  rakennusten  sisätiloissa.  
Laitteen  valmistaja  ei  ole  vastuussa  mistään  ohjeidenvastaisesta  käytöstä;;  laitteen  
väärästä  käytöstä  aiheutuvista  vahingoista  vastaa  käyttäjä.  
Laitteen  ohjeiden  mukainen  käyttö  tarkoittaa  laitteen  kunnossapidosta  huolehtimista  
laitteen  valmistajan  ohjeen  mukaan.  
Laitteen  omavaltainen  muuntaminen  mitätöi  laitteen  takuun  sekä  valmistajan  vastuun  
mahdollisesti  syntyvien  vahinkojen  osalta.  
Lattiapäällysteen  soveltuvuus  laitteen  käytölle  tulee  varmistaa  ennalta.  
Huomioi  joustavien  alustojen  pintapaine  esim.  urheiluhalleissa.  Käytä  laitetta  varoen  ja  
varmista  soveltuvuus  pinnalle  ennen  käyttöä.  
Huomio!  Laite  on  tarkoitettu  käytettäväksi  ainoastaan  pinnoilla,  joiden  kaltevuus  on  
enintään  2  %.  Valmistaja  pidättäytyy  kaikista  vastuista,  jotka  aiheutuvat  laitteelle  tai  
huollettavalle  alueelle,  jos  koneessa  on  käytetty  vääriä  laikkoja,  harjoja  ja/tai  
puhdistusaineita.  

Tuotevastuu  
Koneen  käyttäjälle  tähdennetään,  että  laitetta  saa  käyttää  vain  määräysten  mukaisesti.  
Käyttäjä  kantaa  kaiken  vastuun  ohjeidenvastaisesta  käytöstä  ja  kaikki  vakuudet  ja  vastuut  
tuotteen  kohdalta  lakkaavat  olemasta  voimassa.  
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Vaaranlähteet  
Koneen  seisottamista  käynnissä  tulee  välttää,  jotta  lattialle  ei  aiheudu  vahinkoa.  

Työskentelytila  
Konetta  käytetään  sen  takana  seisten.  Käynnistyskytkin  sijaitsee  rungon  alaosassa  laitteen  
takana.  

Valtuutettu  huoltohenkilöstö  
Laiteen  huollosta  vastaavat  siihen  soveltuvan  koulutuksen  omaavat  henkilöt.  

Puhdistusaineet  
Käytettäessä  puhdistuss   ja  hoitoaineita  on  aina  kiinnitettävä  huomiota  aineen  valmistajan  
turvallisuusmerkintöihin.  Käytettävä  vaadittaessa  suojalaseja  ja  suojavaatetusta.  
Käytä  matalavaahtoisia,  ei  syttyviä  puhdistusaineita,  jotka  eivät  sisällä  terveydelle  haitallisia  
aineita.  

Huomioi  riskit  joita  syntyy,  kun  käytetään  aineita  jotka  ovat  herkästi  syttyviä,  
räjähtäviä,  myrkyllisiä,  terveydelle  vaarallisia,  ärsyttäviä  tai  syövyttäviä.  

Koneen  käyttö  ensimmäistä  kertaa  
Henkilön,  joka  käyttää  konetta  ensimmäistä  kertaa,  tulee  perehtyä  laitteen  käyttöön  ja  
ominaisuuksiin  asiantuntevan  henkilön  opastuksella.  
Yritys,  joka  luovuttaa  koneen  käyttöön, on  vastuussa  käyttöohjeiden  antamisesta  käyttäjälle.  
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2. Osat

1. Pesupumpun  painike
2. Kannen  lukitusnappi
3. Pesuainepullo
4. Pullonpidin
5. Varsi
6. Pullon  paineventtiili
7. Sähköjohdon  kelauskoukku
8. Törmäyssuoja
9. Vetoalusta

3. Tarvikkeet

Seuraavia  tarvikkeita  on  saatavina:

Mikrokuitulaikka  (Ø  33  cm)   Valkoinen  puhdistuslaikka  (Ø  33  cm)  

Harjalaikka   Punainen  puhdistuslaikka  (Ø  33  cm)  

Ohje:  
Älä  milloinkaan  jätä  FloorXcenteriä  seisomaan  käytetyn  puhdistuslaikan,  mikrokuitulaikan  
tai  harjarenkaan  varaan.  Koneen  paino  puristaa  laikat  toispuolisesti  kasaan,  jonka  
jälkeen  vaivaton  ja  tasainen  työskentely  ei  enää  onnistu.  Tässä  tapauksessa  laikka  tai  
harjarengas  on  vaihdettava  uuteen.  Koneen  nostaminen  mahdollistaa  laikan,  harjalaikan  
tai  vetoalustan  irrottamisen  ja  vaihtamisen  helposti.    
Irrota  laite  sähköverkosta  vaihdon  ajaksi.  
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4. Peruspuhdistus,  erittäin  likainen  lattia
Puhdistus  punaisella  laikalla  tai  harjalaikalla

Täytä  pesuainepullo  Osmo  Color  Öljysaippua  -pesuaine-
tiivisteen  ja  veden  seoksella  (suhteessa  1:1–1:4). 
Laita  pesuainepullo  kiinni  koneeseen.

Laita  valkoinen  puhdistuslaikka  kiinni  vetoalustaan.  
Vinkki.  käytä  harjalaikkaa  erityisesti  harjatuilla  lattiapinnoilla.  
Vedä  pesuainepullon  lukitusnappula  ylös.  
Paina  pesupumpun  painiketta,  kunnes  ensimmäiset  
pesuainepisarat  tulevat  ulos.  
Huomaa:  Paina  pesupumpun  painiketta  vain  lyhyen  aikaa.  Liian  
suuri  nestemäärä  voi  vahingoittaa  puuta.  

Siirrä  FloorXcenters lattiakone  puhdistettavalle  pinnalle  ja  aloita  
työskentely.  

Huomaa:  Työstä  vain  noin  10  m2:n  alue  kerrallaan,  jotta  
irronnut  lika  ei  ehdi  kuivua  takaisin  pintaan.  Jos  lasket  koneen  
lattialle  makuulle  laikan  vaihdon  ajaksi,  sulje  pesuainepullon  
kansi  välttääksesi  pesuaineen  vuotamisen  lattialle.  

      Vaihda  valkoisen  puhdistuslaikan  tilalle  mikrokuitulaikka  ja  aja  
irronnut  lika  puhtaaseen  laikkaan.  

Huuhtele  mikrokuitulaikka  ajoittain,  purista  kuivaksi  ja  käytä  
uudelleen.  

Mikrokuitulaikan  voi  pestä  pesukoneessa  95  °C:ssa.  
(pesukone  ja  kuivausrumpu)  
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5. Öljyttyjen  pintojen  hoitovahaaminen  Osmo  Color  Hoitovahalla

Puhdista  lattia  (ohjeet  kohdassa  4).
Levitä  Hoitovahaa  suoraan  täysin  kuivuneelle  puulattialle.
(noin  1  lusikallinen  /1  m2)

Huom:  Älä  laita  Hoitovahaa  pesuainepulloon.  Pullo  saattaa
tukkeutua.

Laita  valkoinen  laikka  vetoalustan  alle  ja  hierrä  Hoitovaha  pintaan  laikalla.  Mikäli
työskentelystä  jää  pyöröjälkiä  pintaan  on  Hoitovahaa  lattiassa  liikaa.  Vaihda  puhdas  puoli
valkoisesta  laikasta  tai  kuivaa  liika  aine  laikasta  ajamalla  konetta  vielä  käsittelemättömällä
alueella.

Kiiltävämmän  lopputuloksen  saamiseksi  kiillota  pinta  uudella  valkoisella  laikalla  Hoitovahan
kuivuttua  noin  tunnin  kuluttua.

6. Värittömien  öljyvahapintojen  uudelleenöljyäminen

Puhdista  lattia  (ohjeet  kohdassa  4).
Käytä  tarvittaessa  punaista  tai  kevyesti  hiovaa  vihreää  laikkaa
pinttyneen  lian  poistoon.  Anna  pinnan  kuivua  kunnollisesti.
Öljyä  ensin  pahasti  kuluneet  kohdat  Osmo  Color
Öljyvahalla  ja  anna  kuivua.
Levitä  sitten  erittäin  ohut  kerros  väritöntä  Öljyvahaa  tiiviille
pinnalle  teräslastalla,  muutoin  mikrokuiturullalla,  koko
lattiapinnalle  ja  tasoita  pinta  hiertämällä  valkoisella  laikalla.
Mikäli  työskentelystä  jää  pyöröjälkiä  pintaan,  on  Öljyvahaa  lattiassa  liikaa.  Vaihda  puhdas
puoli  valkoisesta  puhdistuslaikasta  tai  kuivaa  liika  aine  laikasta  ajamalla  konetta  vielä
käsittelemättömällä  alueella.

7. Uuden  lattian  värikäsittely  Öljypetsillä  tai  Puuvahalla

Levitä  Öljypetsi  tai  Puuvaha  tiiviille  lattiapinnalle  teräslastalla,
muutoin  Osmo-mikrokuiturullalla.
Tasoita  väri  hiertämällä  FloorXcenterillä  ja  valkoisella  laikalla.

Väripinnan  viimeistely:
Viimeistele  hyvin  kuivunut  väripinta  värittömällä  Osmo  Color
Öljyvahalla  tuotteen  käyttöohjeen  mukaisesti.  Valkoisiksi
värjätyt  pinnat  viimeistellään  valkoisilla  Öljyvahoilla.
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8. Laitteen  korjaus

Jos  laite  tarvitsee  korjausta,  ota  yhteyttä  maahantuojaan.

9. Ylläpito

Laitteen  puhdistuksen,  huollon  ja  lisäosien  vaihtamisen  ajaksi  on  laite  sammutettava  ja
irrotettava  verkkovirrasta.
Virtajohtoa  ei  pidä  rikkoa  ajamalla  koneella  sen  yli,  vetämällä,  kiertämällä  tai  muulla
tavoin  vahingoittamalla  sitä.
Virtajohdon  kunto  on  tarkistettava  säännöllisesti.  Konetta  ei  pidä  käyttää,  jos  virtajohto  ei
ole  kunnossa.
Virtajohdon  vaihtamisessa  on  noudatettava  valmistajan  ohjeita  tarkasti.  Virtajohdon
vaihtamisen  yhteydessä  on  huolehdittava  roiskesuojauksen  tiiviydestä.
Kuljetettaessa  laitetta  hississä,  on  varsi  pidettävä  pystyssä  kiilautumisen  välttämiseksi.
Koneen  kanssa  ei  pidä  käyttää  siihen  sopimattomia  spray-tuotteita  tai  pesuaineita.
Älä  käytä  herkästi  syttyviä,  räjähtäviä,  myrkyllisiä,  hengitykselle  vaarallisia  tai  ärsyttäviä
aineita.  Syövyttävien  aineiden  aiheuttamat  korroosioviat  laitteessa  tai  johdossa  tulee
korjata  asiantuntijaliikkeessä.

10. Tekniset  tiedot

Vaihtovirtamoottori 230  V;;  50Hz  
Teho 290  W;;  1,9  A  
Värähtelynopeus 1.450  1/min.  
Harja 330  mm  
Työskentelykorkeus 250  mm  
Paino 12,5  kg  
Suojausluokka I  
Virtajohdon  pituus 7,5  

Oikeudet  muutoksiin  pidätetään.  

Yllä  olevat  tiedot  on  annettu  parhaan  tietomme  mukaan  ilman  sitoumuksia.  

Maahantuoja:  
Sarbon  Woodwise  Oy  
Askonkatu  13,  15100  Lahti  
019  2644  200  
info@osmocolor.com,  www.osmocolor.com  




