Käyttöohje: Osmo Terassi- ja lattiapesuri

Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä annettuja turvaohjeita sekä ohjeita sopivasta harjavalinnasta
ja oikean harjanpaineen asettamisesta.

Käyttökohteet:
-

Terassilaudoitusten peruspuhdistukseen
Selkäystävälliseen terassi- ja lattiapintojen puhdistukseen
Puulattioiden tehopuhdistukseen
Helppoon lian irrotukseen ja poistoon

Suosittelemme terassilaudoitusten pesuun Osmo Color
Terassipesua tai Osmo Color Tehogeeliä.
Laimentamattomana käytettävä Osmo Color Tehogeeli on
erityisesti harmaantuneen puupinnan puhdistukseen
tarkoitettu tuote, joka osin palauttaa puun alkuperäisen
sävyn.
Huom. Älä kaada Osmo Color Tehogeeliä suoraan Terassi- ja
lattiapesuriin, vaan levitä geeli puun pinnalle esimerkiksi
jatkovarteen kiinnitettävällä terassisiveltimellä.
Sisälattioiden pesuun suosittelemme Osmo Color Öljysaippuaa,
joka on tehokas mutta kuitenkin hellävarainen pesuainetiiviste
sekä peruspuhdistukseen että ajoittaiseen kausipuhdistukseen.
Voimakkaampana liuoksena Öljysaippua poistaa hyvin myös
vaikeita tahroja. Kookosöljyä sisältävä Öljysaippua ravitsee ja
suojaa puupintaa kevyesti pesun aikana. Se ei vahingoita puuta
tai jätä pinnalle tahroja tai raitoja. Säännöllisesti käytettynä
Osmo Color Öljysaippua vähentää pinnan liukkautta.
Tutustu puhdistusaineiden tarkempiin käyttöohjeisiin ennen
työn aloittamista.
Puhdistuksen jälkeen kunnollisesti kuivuneet terassilaudoitukset suojataan öljyämällä ne sävytetyllä puuöljyllä.
Suosittelemme tähän tarkoitukseen käytettäväksi Osmo Color Suojaavaa kuultoöljyä, tai kovapuupinnoille Osmo
Color Erikoispuuöljyä. Huomaa: Terassi- ja lattiapesuri ei sovellu käytettäväksi puupintojen öljyämiseen tai muuhun
pintakäsittelyyn.
Noudata seuraavia turvallisuusohjeita kun käytät Osmo Terassi- ja lattiapesuria. Jos ohjeita ei noudateta, voi
käytöstä aiheutua terveysvaara!

-
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Pesuria saa käyttää vain henkilöt, jotka ovat saaneet koulutuksen sen käytöön.
Irrota laite virtalähteesä, kun puhdistat tai huollat pesuria, vaihdat siihen osia tai vaihdat toiseen toimintoon.
Älä aja sähköjohdon tai virtalähteen yli pesurilla. Sähköiskun vaara!
Varmista, että virtajohto ei ole vahingoittunut ennen sen kytkemistä verkkovirtaan.
Tarkista virtajohto säännöllisesti vaurioiden tai vanhenemisen varalta.
Pesuria ei saa käyttää, jos virtajohdon kunto ei ole täydellinen ja asianmukainen.
Vain varaosan 402 / VDE 9281 osaa 402 OSVV 3 x 1 mm2 voidaan käyttää vaihtokaapelina.
Virtajohdon tai liittimien tulee olla vähintään roiskesuojattuja. Kiinnitä virtajohto pesuriin kahdella
kuusiokoloruuvilla, jotka sijaitsevat kotelon sisällä harjan yläpuolella.
Pesuri on suojattava sulakkeella, jonka nimellisvirta on 10 A.
Kuljetettaessa pesuria hississä on varmistettava, että akseli on sijoitettu siten, ettei se pääse liikkumaan tai jää
kiinni hissikuilun seinämiin.
Älä käytä pesuria, jos tilassa/pinnoissa esiintyy vaarallisia pölyjä.
Älä käytä pesuria räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Toimintaperiaate

1. Lattialle levitetään puhdasta pesuvettä vetämällä kahvassa sijaitsevaa nestevipua.
2. Kaksi vastakkaisiin suuntiin pyörivää pesuharjaa puhdistavat puun pintaa ja
keräävät likaveden päällystetylle rummulle.
3. Tästä likavesi johdetaan likavesisäiliöön.

Osmo Terassi- ja lattiapesurin kokoamisohje
Varmista, että kaikki kuvassa olevat osat ovat saatavilla ja vertaa osia käyttöohjeeseen, jotta pesuri voidaan kasata
oikein.

Laatikon avaamisen jälkeen poista hihna joka pitää kiinni keulamaista kahvaa, joka on yhdistetty
koneen runkoon. Ole varovainen irrotettaessa hihnaa - kahva on jousikuormitteinen.
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Kokoaminen:
1. Aseta kaksi putkimaista vartta keulamaiseen kahvaan. Kummassakin putkessa on tarra “LEFT BOTTOM REAR/
RIGHT BOTTOM REAR”. Aseta nämä putket kulkusuuntaan nähden oikeille paikoille (virtajohto takana). Kiristä
pyöritetyt ruuvit käsin (koneen käyttöpuolelta).
2. Kiristä ruuvit kuusiokoloavaimella. Varmista, että putkien keskellä oleva kahva kootaan kuvatun asennon
mukaan (RH-painike ja LH-painike) ja että johdon pidike laitetaan ensin oikealle puolelle.
Työnnä virtajohdon pidike kiinni oikeaan päähän kahvan alle.

Aseta kahva molemmille putkille, jolloin tarran tulee olla edessä ja kiinnitä se kuusiokoloavainta käyttäen 2 ruuvilla ja
aluslaatalla. Kiristä nyt ruuvit uudelleen ja aseta suojukset (x2) syvennyksen ruuvien päälle (korkeampi
puoli sisäänpäin).
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Aseta Bowden-kaapelin vapaa pää puhdasvesisäiliön suuttimen jalukseen. Varmista kiinnitys työntämällä ja
kääntämällä sitä varovasti myötäpäivään. Kun kaapeli on kiinnitetty, voit sulkea kannen.

Aseta säiliö putkimaisten varsien väliin ja kiinnitä se kääntämällä kiinnityskaulukset alas.
Tärkeää: Kiristä huolellisesti 4 ruuvia käyttäen aluslevyjä. Jos säiliö ei istu oikein, se vuotaa.
Lopuksi: Kytke virtajohto.
Poista lika-astia. Ennen liittimen asettamista sinun on poistettava 2 pientä ruuvia
kotelon oikealla puolella, vasta sitten voi liittää liittimen työntämällä sen tiukasti
paikoilleen, niin pitkälle kuin se menee, käyttämällä kättäsi.
Kiristä ruuvit kevyesti.
Osmo Terassi- ja lattiapesuri on nyt valmis käytettäväksi.
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Pesurin käyttö

Laitteen kytkeminen päälle ja pois.
Kytkeminen päälle (on)
Paina kevyesti jalalla turvapoljinta (1) ja vedä hitaasti kahva itseäsi kohti (2). Moottori käynnistyy ja harjat alkavat
pyöriä hitaasti.
Sammutus (off)
Aseta kahva takaisin perusasentoon (painamatta turvapoljinta).

Pesurin siirtäminen
Työnnä punainen painike (sijaitsee laitteen oikealla puolella) ala-asentoon, jolloin harjat nousevat niin, että laitetta voi
liikuttaa työntämällä.
Kuljetuspyörät pysyvät paikallaan samalla, kun ohjainkahvaa lasketaan, laite voidaan nyt siirtää.

Moottoria ei voi kytkeä päälle, kun punainen painike on alemmassa asennossa!
Älä koskaan anna pesurin levätä harjojen päällä, kun kahva on alhaalla.
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Työasento
Työnnä punainen painike ylös ja laske kahva työasentoon.
Kuljetuspyörät liikkuvat ylös ja pesuria voidaan käyttää.

Harjapaineen säätö
Harjapaine voidaan säätää neljään asentoon koneen vasemmalla puolella olevan mustan painikkeen avulla
(paineensäädin). Korkeampi paine on parempi, kun työskentelet ulkona.
Pienin paine saavutetaan alimmalla asetuksella. Suurin paine korkeimmalla asetuksella.
Jos moottori ei käynnisty, vähennä painetta yhden asetuksen verran.
Huomio:
Kun laitetta käytetään ensimmäistä kertaa, saattaa harjarummusta irrota yksittäisiä harjaksia. Sammuta laite ja
irrota virtapistoke. Irrota irtoharjakset rummusta ja käynnistä laite sitten uudelleen.

Huomautus:
Käytä Universal harjaa (valkoinen harja) sisäalueilla!
Hiontaharjaa (kova harjaa) suositellaan ulkona olevien pintojen pesuun.

Veden syöttö
Vie Bowden-kaapelin pää etupaneelin läpi puhtaan veden säiliössä olevaan pidikkeeseen.
Bowden-kaapeli kiinnitetään työntämällä sitä varovasti paikalleen ja kääntämällä sitä
myötäpäivään. Päinvastaiseen suuntaan kääntäminen löysää kaapelia.

Puhdistusainetta annostellaan lattialle tarpeen mukaan
vetämällä kahvan valkoista nestevipua.
Kun vipu vapautetaan, nesteen syöttö pysähtyy välittömästi.
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Moottorin ylikuormittuessa katkaisin (läpinäkyvä korkki, punainen painike) kytkeytyy pois
päältä ja virta katkeaa. Katkaisin sijaitsee virtajohdon yläpuolella. Noin 30 sekunnin kuluttua
ylikuormitussuoja voidaan kytkeä uudelleen päälle painamalla punaista painiketta.
Pesuri on jälleen käyttövalmis, kun asetat akselin takaisin perusasentoon.

Pesurin käyttö

Asetukset ja valmistelu
1. Sisäkäyttö: Käytä laitteessa vain vähän vaahtoavia ja neutraaleja puhdistusaineita kuten Osmo Color Öljysaippualiuosta.
2. Ulkokäyttö: Levitä ensin Osmo Color Tehogeeli siveltimellä tai harjalla puupinnalle ja pese pinta vasta sitten pesurilla. Jos
käytät pintojen pesuun Osmo Color Terassipesua, voit lisätä aineen suoraan laitteeseen.
3. Valitse harjat laitteeseen käyttötarkoituksen mukaan. (Katso harjojen valintataulukko ja paineasetukset.)
4. Täytä musta säiliö valmiiksi laimennetulla puhdistusaineliuoksella.
5. Kytke virtapistoke.
6. Nosta punainen painike yläasentoon.
Suositeltu työskentelymenetelmä
1. Käynnistä pesuri painamalla poljinta ja vetämällä kahvaa hitaasti itseäsi kohti.
2. Työnnä laitetta eteenpäin. Annostele puhdistusainetta säästeliäästi puhdistettavalle pinnalle vetämällä
kahvan valkoista nestevipua.
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3. Pysäytä pesunesteen syöttö n. 30 cm ennen seinää tai kääntymiskohtaa.
Pese seinänvierus syöttämättä lisää pesuliuosta.

Kuva 1

Kuva 2

Paina

4. Vedä laite takaisin samaa kulkurataa pitkin. Likavesi imeytyy paluuliikkeen aikana.
Käyttäessäsi Osmo Color Terhogeeliä, liitä likavesisäiliö auksi vain löysästi niin, että geeli pysyy puun pinnalla
pidempään, jolloin sillä on suurempi vaikutus pintaan (ulkotilat). Pysäytä sitten veden syöttö ja napsauta
likavesisäiliö kiinni lian poistamiseksi.
Kun tulet pesurilla pinnan käännöskohtaan, työnnä pesuri seuraavaan osioon, joka on osittain päällekkäin jo
puhdistetun osan kanssa. (kuva 1) Suurissa tiloissa lattia voidaan myös puhdistaa erottamalla osiot. (kuva 2)

5. Jos likavesisäiliö on täynnä, nosta kansi ja poista säiliö varovasti koneesta. Pidä kaavinterä aina puhtaana.
Uudelleenasennuksen yhteydessä on varmistettava, ettei sylinterin ja kaavinterän välissä ole likaa.
6. Älä koskaan tartu kaavinterään suojaamattomin käsin – loukkaantumisvaara (terävä reuna).
7. Varmista, että säiliössä on aina riittävästi puhdasta vettä. Pesuri poistaa tehokkaasti likaa hyvin pienellä
vesimäärällä.

9

Reunaharja (lisävaruste)
Käytä reunaharjoja, kun haluat paremman puhdistustuloksen reuna-alueilla. Käytä reunasarjan asetusta.

Reunaharjan asennus
1. Kiristä suojus muoviruuvilla, joka on vasemman suojan edessä.
2. Työnnä reunaharjan kuusikulmainen akseli tukiosien läpi kunnes tunnet sen
olevan kiinni.
Työskentely reunaharjalla
1. Työnnä laitetta viistosti seinään/reunaan nähden.
2. Poista irronnut lika paluuharjalla.
Käytä reunaharjaa vain pintoihin, joiden ympärillä olevat seinät on suojattu lialta ja
roiskeilta.

Pesurin puhdistaminen

1. Työnnä oikeanpuoleinen punainen painike alas kuljetusasentoon.
2. Irrota virtajohto pistorasiasta ja kieritä se pidikkeiden ympärille.
3. Tyhjennä likavesisäiliö ja puhdista se hyvin.
4. Suuttimien tukkeutumisen välttämiseksi on suositeltavaa poistaa puhdistusaine tai puhdas
vesi vesisäiliöstä, kun konetta ei käytetä.
5. Irrota kelluva akseli laitteesta ja puhdista harjat.
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Pull

Push

6. Pese harjat ämpärissä tai juoksevan veden alla.

7. Ennen kuin asetat pesurin kyljelleen, on tärkeää poistaa Bowden-kaapeli ja vesiletku puhtaan veden säiliöstä.
8. Aseta laite kylkiasentoon ja pyyhi rumpu kuivalla puhdistusliinalla. Pesuri voidaan puhdistaa myös vesiletkulla ja
harjalla ulkona.
9. Aseta harjat takaisin paikalleen työntämällä kelluvat akselit laitteen oikealta sivulta.

Laitteen korjaus
Jotta varmistat Osmo Terassi- ja lattiapesurin toimivuuden pitkällä aikavälillä, huomioi seuraavat kohdat:
-

Puhdista harjat säännöllisesti. Älä käytä painepesuria tai höyrypuhdistinta puhdistukseen.
Varmista, että kone ei lepää harjojen päällä, kun se ei ole käytössä. Säilytä ylimääräiset harjat aina
pystyasennossa.
Vaihda etuharja säännöllisesti tai käännä tarvittaessa. Jos harjakset kovettuvat, anna koneen kulkea
betoni- tai kivipinnan yli.

1. Varmista, että puhdasvesisäiliön suodatin on puhdas: Työnnä Bowden-kaapelin pää suodattimen pidikkeeseen ja käännä sitä
vastapäivään, puhdista se sitten juoksevan veden alla ja aseta takaisin paikoilleen.

2. Pidä suuttimet aina puhtaina.
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