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  Tämä käyttöohje toimitetaan jokaisen uuden TOMCAT GTX -koneen mukana. Kun noudatat käyttöohjetta  varmistat, 
  että osaat käyttää kaikki koneen parhaimpia ominaisuuksia. Lue käyttöohje turvallisuusvaroituksineen ja –ohjeineen  
  huolellisesti läpi ennen koneen  käyttöä tai huoltotoimenpiteitä. 

 
TOMCAT GTX on äärimmäisen tehokas ja kaikkein parhaan lopputuloksen minimikustannuksin saavuta jos: 

• Kone huolletaan säännöllisesti valtuutetussa huoltoliikkeessä. Itsehuolto-ohjeet toimitetaan koneen mukana. 

• Konetta käytetään käyttöohjeen, huolellisuuden ja varovaisuusnäkökohtien mukaisesti. 

• Koneen korjauksessa käytetään maahantuojan toimittamia alkuperäisvaraosia. 
 

 

SISÄLLYSLUETTELO: Helpottaa asiakohdan löytämistä käyttöohjeesta. 

TURVALLISUUS: Turvallisuusosio sisältää tärkeää tietoa koneen oikeasta käytöstä sekä minimoi käytön riskitekijöitä. 

Koneen vääränlainen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisia ja muuten vahingoittaa hoidettavia lattiapintoja. 

HALLINTALAITTEET: Esittelee koneen käyttöön liittyvän tekniikan ja toiminnot sekä ominaisuudet. 

KÄYTTÖÖNOTTO: Kertoo kuinka kokoat koneen toimituspakkauksesta ja asennat imusuulakkeen, harjan tai pesulaikan. 

KONEEN KÄYTTÖ: Esittelee koneen oikean ja turvallisen käytön.  

AKKUJEN LATAAMINEN: Opastaa kuinka akut ladataan (integroitu ja kannettava laturi). 

  YLLÄPITO JA HUOLTO: Huolto-osiossa annetaan tietoa ennaltaehkäisevistä huoltotoimenpiteistä, joilla kone pysyy  
  erinomaisessa käyttökunnossa pitkään. Huolto-osiossa asiat ovat listattu seuraavassa järjestyksessä:  
 

• Akut 
• Pesu-/hiontalaikat 
• Imusuulakkeen/kuivaimen irrotus ja asennus 

• Huoltoaikataulu 

• Vian etsintä 

VIAN ETSINTÄ: Ohjeita yleisimpiin häiriötilanteisiin. 

TAKUU: kertoo takuun kattavuuden ja rajoitukset.  

HUOM! Koneen sarjanumeron löydät laitteen tyyppikilven alaosasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SARJANUMERO 

 

 
 
 

ESITTELY 

KÄYTTÖOHJE 
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Tässä käyttöohjeessa on käytetty kolmenlaisia huomio- tai varoitusilmoituksia: 
 
 

  VAROITUS  
WARNING/VAROITUS huomioi potentiaalisesti vaarallisia 

tilanteita, joissa oikealla käytöllä ja varovaisuudella voidaan 

välttää vakavakin loukkaantuminen 

 VAROITUS 
VALKEA VAROITUSMERKKI ilmentää potentiaalista 

vaaratilannetta, jos jota ei vältetä voi aiheuttaa 

loukkaantumisen tai materiaalivahingon koneelle tai läheistöllä 

sijaitseville laitteille. Huomioi myös turvallisuuden kannalta 

riskialttiita käyttötilanteita. 

  VAROITUS  
WARNING! –merkkiä käytetään kun tieto on arvioitu 

tärkeäksi käyttäjälle. Käytetään myös jos on vaara 

omaisuusvahingoille tai vaikutusta takuuasioihin. 

Meille sinun turvallisuutesi on tärkeä ja koneen oikea käyttö vastuuntuntoista ja muut huomioivaa.  
 
ÄLÄ KÄYTÄ KONETTA: 
• Jos sinua ei ole koulutettu siihen tai sinulla ei ole käyttövaltuutta. 
• Jos et ole lukenut tätä käyttöohjetta tai ymmärtänyt sitä 
• Pinnoilla joiden kallistuskulma on yli 2 astetta, ja ellei koneessa ole toimivaa pysäköintijarrua 

• Pinnoilla, joiden kallistuskulma on yli 8 astetta  

• Sähkölaitteiden latauspisteissä tai -asemilla 

KUN KÄYTÄT KONETTA: 
• Poista irtonaiset kappaleet lattialta, jotka voiva sinkoutua käytettäessä värähtelevää pesupäätä. 
• Pidä kädet ja jalat riittävän kaukana värähtelevästä pesupäästä. 

• Älä käytä konetta, kun palavia aineita tai nesteitä on lähistöllä. 

• Noudata varovaisuutta, kun työskentelet seinänvierustoilla. 

ENNENKUIN POISTUT KONEEN LÄHETTYVILTÄ KÄYTÖN JÄLKEEN: 
• Parkeeraa kone tasaiselle alustalle. 
• Tyhjennä likävesi säiläöstä sille osoietussa paikassa. 
• Käännä käyttökytkin off-asentoon ja irrota virtajohto. 

ENNEN KUIN ALAT HUOLTAA TAI KORJATA KONETTA: 
• Käännä virta-avain OFF-asentoon ja poista avain virtalukosta. 

• Irrota virtajohto pistorasiasta. 
• Irroita akkukaapelit. 

 

 

 
TURVAOHJEET 
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Koneelle tehdyt muutokset voivat aiheuttaa loukkaantu-

misvaaran, materiaalien vioittumista tai lopettaa takuun.  

VAROITUS 

 

 
Kone pitää kiinnittää huolellisesti kuljetuksen ajaksi, ettei 

kone vaurioidu tai akkuhappoa pääse roiskumaan.  

 VAROITUS 
 

 
Ettet aiheuttaisi vahinkoa tämän koneen sähkö- ja 

elektronisille laitteille, älä jätä tätä konetta ulos tai 

varastoi sitä ulkona. 

 VAROITUS 

 

 
Tätä konetta ei saa pestä painepesurilla tai runsaalla 

vedellä. Vesi voi vaurioittaa koneen sähkö- ja elektronisia 

laitteita.    

 VAROITUS 
 

 
Välttyäksesi vahingoilta, käytä aina valtuutettua huolto-

liikettä ja alkuperäisvaraosia. Älä käytä konetta, jos jokin 

koneen osa on vahingoittunut tai irronnut.  

 VAROITUS 

  VAROITUS  
Tämän koneen akkujen jännite voi aiheuttaa sähkö-

shokin tai palovammoja. Irrota virtakaapeli aina ennen 

huoltotoimenpiteitä. 

  VAROITUS  
Kun ajat koneen kuljetusrampille, aja aina eteenpäin. Älä 

peruuta rampista alas, sillä voit aiheuttaa helposti koneen 

kaatumisen. Älä aja kallistusten yli tai yritä kääntää konetta 

ajorampissa, sillä koneen kaatuminen voi aiheuttaa vakavia 

vammoja jopa kuoleman.  

  VAROITUS  
Älä käytä koneessa vettä, joka on kuumempaa kuin +57°C, 

se aiheuttaa tankin takuun loppumisen.  

  VAROITUS  
Älä parkeeraa konetta ajorampille tai rinteeseen. Par-

keeraa kone aina tasaisellle kovalle alustalle. Älä käytä 

konetta puhdistamiseen ulkona tai epätasaisella alustalla.    VAROITUS  
Koneen akut sisältävät rikkihappoa, mikä aiheuttaa iholle 

palovammoja. Jos akkuhappoa joutuu vaatteisiin tai iholle, 

huuhtele alue runsaalla kylmällä vedellä. Jos akkuhappoa 

joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla kylmällä 

vedellä ja hakeudu viipymättä lääkärihoitoon.  

 

 
Älä käytä sormuksia, metallisia rannekoruja tai metalli-

rannekkeisia kelloja kun huollat tai puhdistat konetta. Ne 

voivat aiheuttaa oikosulun ja palovammoja. 

 VAROITUS 

 

 
Pukeudu turvallisesti! Älä käytä kravattia, huivia tai muuta 
roikkuvaa vaatekappaletta kun käytät konetta. Irtinaiset 
vaatekappaleet voivat kiertyä pyörivien koneenosien 
ympärille ja aiheuttaa loukkaantumisen.  

 VAROITUS 

 

 
Koneen päällä tai mukana ei saa kuljettaa matkustajia, eikä 

sitä saa käyttää työtasona tai ponnistusalustana. 

 VAROITUS 
 

 

 
Testaa ja kokeile koneen dynaamisia jarruja, ennen kuin  ajat 

ajorampille tai viettävälle alustalle. 

 VAROITUS 
VAROITUS 

 

  VAROITUS  
Jos huollat akkua, käytä aina kasvosuojainta ja suojaavia 

käsineitä sekä vaatteita. Akuhappo voi aiheuttaa vakavia 

vammoja. 

 

 
Käytä tämän koneen akkujen lataamiseen aina valmista-

jan toimittamaa akkulaturia. Se on suunniteltu lataa-

maan akut oikein ja oikealla jännitteellä. Muilla latureilla 

ladatessa irroita akku virtakaapeleista, ettet vioita 

koneen elektronisia laitteita. 

 VAROITUS 
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Lue ja noudata huolellisesti TOMCAT GTX -yhdistelmäkoneen turvallisuuskylttejä. Jos sinulla on jotain kysymistä turvalli-

suusohjeista, ota yhteys laitteen maahantuojaan. Alla olevista kuvista näet minne turvallisuuskyltit ovat sijoitettu. Jos 

huomaat, että kyltit ovat kuluneet tai vioittuneet, ota yhteys jälleenmyyjääsi niiden uusimiseksi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANGER 
EXPLOSION RISK! 

EXPLOSIVE HYDROGEN GAS FORMS W HEN 

BATTERIES ARE CHARGING. AN OPEN FLAME 

OR SPARK CAN CAUSE THIS  GAS TO EXPLODE. 

ONLY CHARGE THE BATTERIES IN THIS  MA - 

CHINE  IN A  WELL VENTILATED AREA. 

USE ONLY DISTILLED WATER IN THE BATTERIES. USE 

ONLY THE OEM CHARGER PROVIDED W ITH THE MA- 

CHINE. ALWAYS DISCONNECT THE BATTERY BEFORE 

SERVICING THE MACHINE. 

 

R EFER  TO M ANU AL OR C ALL + 011- 262- 681- 3583 

DANGER 
EXPLOSION RISK! 

EXPLOSIVE HYDROGEN GAS FORMS WHEN 

BATTERIES ARE CHARGING. AN OPEN FLAME 

OR SPARK CAN CAUSE THIS GAS TO EXPLODE. 

ONLY CHARGE THE BATTERIES IN THIS MA- 

CHINE IN A WELL VENTILATED AREA. 

USE ONLY DISTILLED WATER IN THE BATTERIES. USE 
ONLY THE OEM CHARGER PROVIDED WITH THE MA- 
CHINE. ALWAYS DISCONNECT THE BATTERY BEFORE 
SERVICING THE MACHINE. 

REFER TO MANUAL OR CALL +011-262-681-3583 

AKKUJEN LATAUKSEN 
TURVALLISUUSTARRA 

PART #: 253-7280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DANGER 

EXPLOSION RISK! 
&,!--!",% -!4%2)!,3 #!. #!53% !. 
%80,/3)/. /2 &)2%. $/ ./4 53% 

&,!--!",% -!4%2)!,3 ). 4!.+ /2 0)#+ 
50. 

TO AVOID DAMAGE TO THIS MACHINE: 

s 53% !002/6%$ $%4%2'%.43 /.,9 

s 7!4%2 4%-0%2!452% -534 ./4 %8#%%$ 130˚F/ 54˚ # 

s $/ ./4 53% ()'( 0%2#%.4!'% ",%!#( -)8452% 

 

R EFER  TO M ANU AL OR C ALL + 011- 262- 681- 3583 

DANGER 
EXPLOSION RISK! 

                                                       FLAMMABLE MATERIALS CAN CAUSE AN EXPLOSION                                                                                                                                                                                                                 
                                                                             OR FIRE. DO NOT USE FLAMMABLE MATERIALS IN 
                                                                               TANK OR PICK UP. 

TO AVOID DAMAGE TO THIS MACHINE: 

USE APPROVED DETERGENTS ONLY 
                                                                                                                                             

WATER TEMPERATURE MUST NOT EXCEED 130°F/54 °C                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                  

DO NOT USE HIGH-PERCENTAGE BLEACH 
MIXTUREREFER TO MANUAL OR CALL +011-262-681-3583 

SÄILIÖN TURVALLISUUSTARRA 

PART #: 5-728 

TURVALLISUUSKYLTIT 
KONEESSA 
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1. LCD-NÄYTTÖ: Kertoo koneen asetukset ja toiminnot 

18 19 20 21 

2. JÄTEVEDEN VAROITUSVALO [PUNAINEN]: ilmoittaa kun jätevesitankki on melkein täynnä. 

3. VALIKON KÄYTTÖVIPU: Voit scrollata läpi valikon eri näytöt (3 kpl).  

4. PESUPÄÄN ALASPÄIN SUUNTAUTUVAN PAINEEN SÄÄTÖ [Musta]: Painamalla alas (-) tai 
painamalla ylös (+) säädät pesupään alaspäin painavaa voimaa.  

5. LIUOTINAINEEN KÄYTTÖKYTKIN: Paina alas (-) vähentääksesi tai paina ylös (+) 
lisätäksesi. liuotinaineen määrää.  

6. PESUPÄÄN KÄYTTÖKYTKIN: Nostaa ja laskee pesupäätä. 

7. PERUUTUSVAIHDE: Kun vedät vipua taaksepäin kone peruuttaa. 

8. MONIKÄYTTÖKYTKIN: joka käynnistää pesupään, imutoiminnon ja liotinaineen annostelun yhtäaikaisesti. 

9. KUIVAIMEN/IMUSUULAKKEEN KÄYTTÖKYTKIN: Nostaa ja laskee imusuulakkeen. 

10. SULAKE 15 A (positive) 

11. SULAKE 15 A (negative) 

12. SULAKE 10 A sivuharjojen moottoreille 

13. SULAKE 2 A sivuharjojen nostolle 

14. SPRAY-JÄRJESTELMÄN KÄYNNISTIN [SININEN] (LISÄVARUSTE): Käynnistää liuotinaineen sumutuksen. 

15. IMUMOOTTORIN KÄYNNISTIN [VALKOINEN] (LISÄVARUSTE): Käynnistää imumoottorin. 

16. ESISÄÄTÖKYTKIN [ORANSSI] (LISÄVARUSTE): Kytkin, joka yhdistää eri pesuparametrit 
kierroslukuihin eri työvaiheissa, esim. pesu ja kiillotus. 

17. KÄYNNISTYSAVAIN: Kääntää virran ON ja OFF –asentoon. 

18. SIVUHARJOJEN KÄYTTÖKYTKIN [ORANSSI] (LISÄVARUSTE): Käynnistää ja sammuttaa 
sivuharjojen toiminnan samalla kun laskee ja nostaa ne automaattisesti. 

HALLINTALAITTEET 

10 11 12 13 
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3 

4 

5 

19. PESUNESTEJÄRJESTELMÄ [HARMAA] (LISÄVARUSTE): Annostelee pesunesteen suoraan pesupäähän. 

20. ECONOMY-KYTKIN [VIHREÄ] (LISÄVARUSTE): Vähentää koneen tehoa ja sallii näin pitemmän käyttöajan. 

21. HÄTÄSEIS -KYTKIN (LISÄVARUSTE): Sammuttaa laitteen hätätapauksissa. 
 
 
 

 

1 2 
 
 
 
 
 
 

 

6 

7 

 
8 

 
 
 
 

9 
 
 
 

 

1. AJOVALOKYTKIN: Kääntää ajovalon päälle ja pois. 
 

2. ÄÄNIMERKKI: Äänimerkillä voi varoittaa alueen muita liikkujia.. 
 

3. OHJAUSPYÖRÄ (SÄÄDETTÄVÄ): Neljä eri säätömahdollisuutta. 
 

4. TUNTIMITTARI: Tuontimittari näyttää, kuinka monta tuntia kone on ollut ON -asennossa. 
 

5. LATAUSMITTARI: Näyttää akkujen varaustason. 
 

6. LIUOTINAINEEN ANNOSTELU JA LUKITUS (LISÄVARUSTE): Säätää liuotinaineen kulutuksen ja 

poistamalla avaimen lukitsee säädön. 

 
7. PESUPÄÄN SÄÄTO JA LUKITUS (LISÄVARUSTE): Säätään pesupään alaspäin suuntaavan 

paineen ja lukitsee sen poistamalla avain. 

 

8. LATAUSPORTTI: Ulkopuolisen latauslaitteen liitäntä. 
 

9. KAASUPOLJIN: Poljin jolla kontrolloidaan koneen nopeutta eteen- ja taaksepäin.  

HALLINTALAITTEET 
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19 
11 

14 
20 

21 

12 13 
22 

1. VILKKUVALO (LISÄVARUSTE): Vilkkuvalo on hiljainen huomionherättäjä, joka ilmaisee ja 
varoittaa koneen läsnäolosta.  

2. LIKAVESISÄILIÖN KANSI: Takista huolellisesti, että likavesisäilön korkki on kiinni.  

3. SÄÄDETTÄVÄ ISTUIN: GTS on varustettu ergonomisella istuimella, jossa on myös säädettävät 
käsinojat.   

4. OHJAUSPYÖRÄ: Kääntää koneen vetää pyörää. 

5. ISTUIMEN SÄÄTÖ: Säätää istuinta eteen- ja taaksepäin, jotta löydät mukavan ajoasennon.  

6. AJOVALO: Helpottaa näkyvyyttä hämärässä ja varoittaa muita mahdollisia liikkujia. 

7. POLYURETAANIRULLAT: Suojaavat vahingoittamasta konetta kun ajat lähellä esineitä. 

8. INTEGROITU AKKULATURI (LISÄVARUSTE): Kaksi liitäntävaihtoehtoa ladata akut koneeseen 
integroidulla akkulaturilla mahdollistaa latauksen eri korkeuksilla sijaitsevista pistorasioista.  

9. SIVUHARJAT (LISÄVARUSTE): Sivuharjoilla lakaiset roskat suoraan seinienkin vierustoilta.  

10. VETÄVÄ ETUPYÖRÄ: Pyörä, jonka kautta konetta ohjataan ja joka vetää. 

11. KIINNITYSPISTEET: Pisteet, joista kone kiinnitetään kuljetuksen ajaksi. 

12. SIVUKUIVAIMET: Ohjaa vedet imusuulakkeeseen koneen kääntyessä. 

13. TAKAPYÖRÄT: Kestävät, hyvin rullaavat pyörät vakauttavat konetta ajon aikana. 

14. KUIVAIMEN/IMUSUULAKKEEN RULLAT: Suojaavat imusuulaketta. 

15. SÄILIÖN TÄYTTÖAUKKO:  Vesisäiliön täyttö. 

16. PESUNESTEEN TARKISTUSLETKU: Näyttää tankissa jäljellä olevan pesunesteen tarkan määrän ja 
toimii pesu-/liuotinaineen jakelussa. 

17. LIKAVEDEN TYHJENNYSLETKU: Mahdollistaa likavesisäiliön tarkan tyhjentämisen.  

18. PESUAINEEN PAINELETKU (LISÄVARUSTE): Mahdollistaa käyttäjää levittämään pesuaineen 
paikkoihin, joihin koneella/pesupäällä ei mahdu tai pääse. 

19. VAAHDOTUSJÄRJESTELMÄ (LISÄVARUSTE): Vaahdotusjärjestelmä mahdollistaa kuljettajan 
lisäämään pesuainetta tarkasti haluttuun kohteeseen. 

20. TAKAPUSKURI: Suojaa kuivainta/imusuulaketta vahingoilta. 

KONEEN OSAT 
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21. KUIVAIMEN LASTA: Ohjaa likaveden keräyssäiliöön. 

22. KUIVAIMEN KULMAN SÄÄTÖ: Säädöllä varmistetaan likaveden siirto imusuulakkeen kautta 
likavesisäiliöön. 

 
 

 
 

2 

1 3 

4 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 

1. LIKAVESISÄILÖN KANSI: Avataan likavesisäilön puhdistuksessa ja huoltotöissä.  

 
2. LIKAVESISÄILIÖ: Säiliöön mahtuu 130 litraa likavettä. 

 
3. ROISKESUOJA: Suojaa imumoottoria roiskeilta. 

 
4. IMUSUODATINLAATIKKO: Sisältää kaksoisterässuodattimen ja sulkupallot. 

 
5. LIKAVESISUODATIN: Estää likavesijärjestelmän tukkeutumisen. 

 
6. PESUVESISÄILIÖN TÄYTTÖAUKKO: Säiliön tilavuus 132 litraa puhdasta vettä. 

KONEEN OSAT 
 



GTX-OP-FIN - 11 -  

 

 

NÄYTTÖ #1 (KÄYTTÖ) NÄYTTÖ #2 (HUOLTO) 

  

NÄYTTÖ #3 (VIRHEKOODIT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** KÄYTÄ VIHREÄN VALIKON KÄYTTÖNAPPULOITA VALITAKSESI OIKEAN NÄYTÖN ** 
 

1. AKKUJEN LATAUKSEN MÄÄRÄ – Ilmoittaa akuissa jäljellä olevan virran määrän. (Näkyy kaikissa näytöissä) 
 

2. PESUPÄÄN ALASPÄIN SUUNTAUTUVA PAINE – Määrittää pesu-/hajapään alaspäin suuntautuvan paineen. 
 

3. IMUTOIMINTO – Ilmoittaa, että imutoiminto on käytössä 
 

4. PESUPÄÄN MOOTTORI – Ilmoittaa, että pesupään moottorit ovat käynnissä. 
 

5. TUNTIMITTARI – Ilmoittaa sen tuntimäärän, jolloin avain on ollut ON -asennossa. 
 

6. PESUPÄÄN KÄYTTÖMITTARI – Ilmoittaa tuntimäärän, jonka ajan pesumoottorit ovat olleet käytössä. 
 

7. AJOTUNTIMÄÄRÄ – Ilmoittaa koneella ajetun tuntimäärän. 
 

8. HÄIRIÖSYMBOLI – Ilmoittaa jos koneen diagnostiikka on havainnut jonkin häiriön.  
 

9. HÄIRIÖKOODI - Kun koneen diagnostiikka ilmoittaa häiriöstä, häiriökoodi kertoo vian laadun. 

 
10. PESUVEDENSYÖTTÖ – Ilmoittaa, että pesuveden syöttö on päällä. 

 
11. LIUOTINAINEEN KÄYTTÖ – Ilmoittaa käytön gallonaa minuutissa (GPM) 0 - 1.0 

LCD-NÄYTÖN VALIKKO 
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KONEEN PURKAMINEN PAKKAUKSESTA: 

Tarkista huolellisesti, ettei pakkauksessa tai koneessa ole 

vaurioita ja että akut ovat mukana pakkauksessa/ 

koneessa. Poista pakkauksen pannat, kansi ja sivupahvit, 

sekä pyörien suojukset.  Irrota pultit, joilla kone on 

kiinnitetty kuljetusalustaan.  Rullaa kone pois 

kuljetuslavalta.  Huomioi ja ilmoita mahdolliset 

kuljetusvauriot välittömästi. 

 

 
AKKUJEN KYTKEMINEN: 

GTX on varustettu (6×) 6V/245 Ah, (6×) 6V/325 Ah, tai 
(6×) 6V/360 Ah lyijyakuilla tai DCB -akuilla 36V järjestel-
missä. 

(KS KUVA ALLA KUIN AKUT ON KYTKETTY TOISIINSA) 

1. Käännä kaikki kytkimet OFF -asentoon ja poista virta-
avain virtalukosta. 

2. Kaada tankki taaksepäin ja liitä akkujen kaapelit 

KUIVAIMEN/IMUSUULAKKEEN KIINNITYS 

1. Laske kuivaimen kiinnityslevyä painamalla kytkintä A 

(katso kohta 2).  
 

A 

 
 
 

2. Löysää kuivaimen kiinnikkeet 2 kpl (B) ja liu´uta 

kuivainta kiinnityslevyssä sekä määritä oikea taso.  

 

3. Kiristä kiinnikkeet ja kiinnitä imuletku. C) (ks. alla).

         näytöstä, että akku on oikein kytketty. Lataa akut  
         tarvittaessa (katso ohje s. 24). 

3.   Laita virta päälle avaimesta ja tarkista näytöstä, että  
       kytkentä on tehty oikein.  

 
 

36 VOLTS 

 
 

4. Säädä imusulake/kuivain tarvittaessa (ks. 

kuivaimen  säätö seuraavalla sivulla). 

  
6V 6V 

  HUOM!  
Akkujen asettelu on oleellista, että kaapelit yltävät! 

  HUOMAA!  
Akut voivat olla haitallisia ympäristölle. Huolehdi niiden 

oikeasta kierrätyksestä!. 

KÄYTTÖKUNTOON LAITTO 

B 

B 

6V 6V 
C 

 
6V 

 
6V 

 
6V 

 

6V 

 

6V 

 

6V 

6V 6V 
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B 

B 

KUIVAIMEN SÄÄTÖ: 
1. Kun käännät kuivaimen kääntöruuvia (A) myötäpäivään 

(kiristät kellon suuntaan) kuivain nousee keskeltä ja 
laskee päistä. (ks. alla). 

KUIVAIMEN IRROTUS: 

1. Nosta kuivain/imusuulake ylös ja käännä virta-

avain OFF -asentoon. 

2. Irrota imuletku (A) imusuulakkeesta ja löysää 

kiinnikkeet (B) (ks. alla). 
 
 
 
 
 
 
 

A 
A 

 
 

2. Jos kuivain on asennettu liian taakse, se ei kerää 

vettä hyvin kulmista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Jos kuivain on asennettu liian eteen, voi veden keruu 

keskeltä olla haasteellista.  

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Kuivain on asennettu oikealle etäisyydelle 

asennuslevystä . 

 
 
 

 
3. Vedä kuivainta taaksepäin nosto-mekanismista. 

4. Tutki ja tee tarvittavat huoltotoimenpiteet sekä kiinnitä 
kuivain takaisin paikoilleen. 

 
KUIVAIMEN KUMIEN VAIHTO JA KIERRÄTYS: 

 

1. Irrota kuivaimen kiinnitysmekanismi ja kumen 

kiinnityshihna, sekä irrota kumi kuivaimesta.  

2. Kierrätä kumeja eri kiinnityspaikkoihin tai korvaa 

vioittuneet uusilla.. 

3. Asenna kumet kiinnikkeisiinsä. 

4. Kiristä kiinnityshihnat. 

5. Kiristä ja lukitse kiinnikkeet aloittaen keskeltä. 

 

 

HUOM! 
Ennen kuin poistut koneen luota tai aloitat huoltotoimen-

piteet, pysäytä kone tasaiselle ja poista virta-avain 

virtalukosta.    
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VETOALUSTAN JA HARJOJEN KIINNITYS: 
 

1. Laita koneen virta päälle avaimesta. 
 

2. Nosta pesupää ylös painamalla harjan kytkintä ja 

kun se on ylhäällä laita OFF -asentoon ja poista 

virta-avain virtalukosta.  

 
3. Löysää siipimutterit (A) ja poista suojus, että saat 

pesuharjan näkyviin (ks. alla). 

5. Kiinnitä harja tai laikka vetoalustaan. Purista kiinnikettä 

ja nosta harja paikoilleen vetoalustaan. Tarkista 

harjan lukitus (ks. alla). 

 
 
 
 
 

 

D 
 

PESU-/KIILLOTULAIKKOJEN ASENNUS: 

A A 

4.   Jos koneessa on suojus, avaa siipimutterit (C) ja irrota 

imusuulake vetämällä pesupäästä poispäin (Ks alla). 

1. Valitse ensin oikea laikka, joka soveltuu tehtävään 

työhön ja valittuun menetelmään. Kysy lisätietoja 

jälleenmyyjältäsi.  

2. Kiinnitä pesulaikka ensin aluslaikkaan ennen kuin 

kiinnität sen vetoalustaan. Kiristä keskimutteri 

paikoilleen (E) (ks. alla). 

 

 
 

 

PESU- JA KIILLOTUSLAIKAT 

 

Alfa Cleaning Oy tuo maahan kaikki alkuperäiset TOMCAT -pesu- ja kiillotuslaikat ja hiomanauhat sekä –paperit. Valitse 

oikea laikka oikeaan käyttötarkoitukseen. Huom! Muista käyttää tarvittaessa aluslaikkaa. Katso lisätietoja 

www.tomcat.fi tai kysy lähimmältä jälleenmyyjältäsi.  

E 

http://www.tomcat.fi/
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SYLINTERIHARJOJEN ASENNUS: 
 

1. Käännä koneen virta pois päältä. 
 

2. Nosta pesupää ylös painamalla harjakytkintä. Kun 

se on yläasennossa laita kytkin OFF -asentoon ja 

käännä virta-avaimesta koneen virta pois päältä 

sekä poista avain virtalukosta. 

6. Kun harjat on asennettu paikoilleen, kiinnitä 

harjayksikön kansi ja sivukuivain. 

 

 

 
 

 
3. Poista sivukuivaimen sokka (A) ja käännä kuivainta, 

että pääset käsiksi sylinteriharjan kanteen. (B)  

(ks. alla). 
 

4. Paina kannen salpaa (C) ja irrota harjakotelon kansi, 

että saat harjayksikön näkyviin. (ks. alla). 
 

5. Työnnä harja paikoilleen (D) ja yhdistä toisen 

puolen vetopyöriin (ks. alla). 

7. Harjat on linjattu väärin (ks. alla). 
 

Vanha harjan veto-osa Uusi harjan vetopää 
 

8. Harjat on linjattu oikein (ks. alla). 
 

  

Vanha harjan veto-osa Uusi harjan vetopää 

 

 

D 

A 

B 

C 

 

 
Irrota akun kaapelit.  

HUOMAA! 

HUOMAA! 
Jos harjat eivät ole huolellisesti kiinnitettyinä, harjat 

vahingoittuvat käytössä. Harjayksikön kantta ei saa 

pakottaa kiinni paikoilleen! Se ilmaisee, että harjojen 

asennus on puutteellinen. 
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EDGE-LAIKKOJEN KIINNITYS: 

1. Käännä koneen virta päälle. 

2. Nosta pesupää ylös painamalla harjan kytkintä. Kun 
pesupää on ylhäällä laita kytkin OFF-asentoon ja katkaise 
virta virta-avaimesta. 

3. Valitse työtehtävään parhaiten sopiva laikka. Tarvit-
taessa kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi. 

4. Poista EDGE -pesupään suojat avaamalla kumiset 
kiinnikkeet and liu’uttamalla suojat pois (Ks. alla). 

KORKEUDEN SÄÄTÖ: 
 

1. Aja kone tasaiselle alustalle ja käännä virta pois päältä. 
 

2. Varmista, että pesupää on täysin yläasennossaan. 
 

3. Käännä virta päälle ja laske pesupää harjakytkimellä 

alas siten, että laikka koskettaa lattiaa ja käännä virta 

pois päältä. 

 
4. Löysää säätövarsien lukitusmutterit (A). Säädä 

kuusikulmaisesta varresta (B) joka puolelta pesupäätä  

tasataksesi sen. Hyödynnä tasomerkintöjä pesupään 

kannessa. (C) (ks. alla). 

 

A B A 

5. Irrota tartuntapintaan kiinnitetty  EDGE-laikka vetämällä  

se kulmista alas (ks. alla). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6. Kiinnitä haluamasi pesu-/puhdistuslaikka keskelle 

tartuntapintaa/aluslaikkaa (Noin puoli tuumaa jää yli 
kaikilta sivuilta). 

7. Paina laikka ylöspäin kiinnittääksesi laikan. (ks yllä). 

8. Kun laikka on kiinnitetty huolellisesti tartuntapin-

taansa/aluslaikkaan on kone käyttövalmis. 

C 

5.   Jatkaaksesi säätövarsien pituutta nostaa pesupäätä 

edestä ja laske takaa. Kun pesupää on säädetty 

tasaiseksi, kiristä lukitusmutterit. (A). 

 

 

  HUOMAA!  
Älä koskaan käytä aggressiivisia pesu-/puhdistuslaikkoja 

ilman aluslaikkaa! Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi! 

  HUOMAA!  
Pesupäiden säädöt ovat laitettu valmiiksi tehtaalla.  

Jos sinulla on kysymistä, ota yhteys jälleenmyyjääsi. 
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B 

KORKEUDEN SÄÄTÖ / PESULAIKAT: KORKEUDEN SÄÄTÖ / PYÖRÖHARJAT: 
 

 

1. Aja kone tasaiselle ja käännä virta pois päältä.  

 
2. Varmista, että pesupää on yläasennossaan. Poista 

suojat (A) löysäämällä tähtimutterit (B) ja vetämällä 

suojat irti pesupäästä. (ks. alla). 

 

 

3. Laita virta päälle ja paina harjakytkimestä pesupää alas. 

Juuri ennen kuin laikka koskettaa lattiaa, käännä virta 

OFF-asentoon. 

 
4. Löysää säätövarren lukitusmutteria (C) Käännä kuusi-

kulmaista vartta (D) joka kulmata konetta säätääksesi 

oikean koreuden. (ks. alla). 

1. Aja kone tasaiselle ja käännä virta pois päältä 
 
2. Varmista, että pesupää on yläasennossaan ja poista 

harjat. 

 
3. Laita virta päälle ja paina harjakytkimestä pesupää 

alas. Juuri ennen kuin pesupää koskettaa lattiaa, 

käännä virta pois päältä. 

 
4. Löysää säätövarren lukitusmutteria (A) Käännä  

kuusikulmaista vartta (B) joka kulmata konetta 

säätääksesi oikean koreuden. Hyödynnä 

tasomerkintöjä pesupään kannessa (ks. alla). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

 

5.  Jatkamalla säätövartta nousee pesupää edestä ja 

laskee takaa. Kun korkeus on säädetty, kiristä lukitus-

mutterit (A). 

 
 
 
 
 
 
 

5.   Jatkamalla säätövartta nousee pesupää edestä ja 

laskee takaa. Kun korkeus on säädetty, kiristä lukitus-

mutterit (C) (Varmista oikea kallistus taaksepäin tar-

vittaessa.)   

B 

A 

  HUOMAA  
Pesupäiden säädöt ovat laitettu valmiiksi tehtaalla.  

Jos sinulla on kysymistä, ota yhteys jälleenmyyjääsi. 

 

  HUOMAA  
Pesupäiden säädöt ovat laitettu valmiiksi tehtaalla.  

Jos sinulla on kysymistä, ota yhteys jälleenmyyjääsi. 

D 

C 
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TARKISTUSLISTA ENNEN KÄYTTÖÄ: 

Ennen koneen käyttöönottoa, luo huolellisesti tämän 

käyttöohjeen turvallisuusmääräykset, varoitukset. 

1. Tarkista akkujen varaustilanne käyttöpaneelista ja 

varmista, että akut ovat täyteen ladattuina ennen 

käyttöä.  

2. Tarkista laikkojen tai harjojen kunto. 

3. Nosta pesupää ja kuivain ylös ennen kuljetusta tai 

ajoa lataus- tai tyttöpaikkaan. 

4. Käännä koneen virta pois päältä. (Avain OFF -asentoon). 

5. Täytä koneen vesisäiliö max. 113 litraa täyttöaukosta  

(A) (ks. alla). 

6. Lisää haluamaasi hyväksyttyä  kemikaalia säiliöön. 

Laimenna oikein, lue oikea annostelu 

pullon/pakkauksen kyljestä.  

 

 
 

KÄYTTÖVINKKEJÄ: 

1. Tarkkaile pesuliuoksen määrää, joka laite antaa latti-

alle ja säädä oikea käyttö. Virtausnopeuden lisäämi-

seksi paina pesunestekytkintä ylöspäin. Jos haluat 

sulkea liuoksen kokonaan, vapauta jalkapedaali tai 

kytke pois kojetaulusta. Valvo läpinäkyvästä imupuo-

len tarkistussilmästä, että jätevesisäilöön ei keräänny 

vaahtoa. Jos vaahtoa alkaa kerääntyä, on se merkki 

liiasta pesuaineesta. Vähennä pesuaineen määrää ja 

käytä tarvittaessa suositeltua vaahdonestoainetta. 

2. Käytä aina alhaisempaa nopeutta kun hoidat 

lattiaa seinän vieressä tai erilaisten kohteiden 

lähellä. Vähennä nopeutta myös kääntyessä, 

että säilytät koneen hallinnan.  

3. Jos kuivain alkaa jättää viiruja, nosta se ylös ja pyyhi 

lastat puhtaalla kankaalla. Jos ongelma jatkuu tarkista 

lastojen kunto ja kierrätä lastoja eri paikkoihin.  Voit 

joutua esikuivaamaan lattian ennen varsinaista hoitoa. 

4. Vaihda tai käännä laikat ja harjat toisin pain kun ne 
tulevat likaisiksi. 

5. Kierrä ulkonevat esineet, kuten pistorasiat ja ritilät 

lattialla, koska ne voivat vahingoittaa harjoja. laikkoja 

tai kuivaimen lastoja.  

6. Pidä silmällä aina mittareita. Ne kertovat järjes-

telmän tilasta yhdellä silmäyksellä. Jos akun mit-

tari osoittaa matalaa varausta, sinun on lopetet-

tava työ välittömästi ja ladattava. Akkujen käyttö 

tyhjänä aiheuttaa niiden vaurioitumisen.  

7. Kun pesuneste loppuu, nosta pesupää ja jatka jäjellä 

olevan veden kuivaamista. Kirkkaasta pesunestelet-

kusta koneen takana voit tarkistaa säiliössä jäljellä 

olevan pesunesteliuoksen määrän. 

8. Kun lopetat lattianhoitotyön, nosta pesupää ylös, kat-

kaise pesunesteen syöttö kojetaulun kytkimestä, nos-

ta kuivain ylös ja aja latauspaikalle. Huuhtele molem-

mat säiliöt, ennen kuin jätät koneen varastoon.
 

 
 

 

Käytä vain hyväksyttyjä pesuaineita 
Veden lämpötila ei saa ylittää 54˚C.  

Älä käytä tehovalkaisuaineita. 

VÄLTÄ AIHEUTTAMASTA VAURIOITA: 

VAROITUS! 
 

 
 

RÄJÄHDYSVAARA! Tulenarat materiaalit aiheutta räjäh-

dyksen  tai tulipalo. Älä käytä tulenarkoja kemikaaleja tai 

puhdistusaineita. 

VAROITUS! 

HUOMAA! 
Koneen takana sijaitseva kirkkaasta pesuaineliuosput-

kesta (B) näkee pesuliuoksen määrän säiliössä. (Ks. alla). 

KONEEN KÄYTTÖ 

B 

A 
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KERRALLA VALMIS LATTIANHOITO: 

1. Käännä virta päälle virta-avaimesta (A). 

2. Laske kuivain alas painamalla kuivaimen kytkintä (G) 

(Imumoottori käynnistyy automaattisesti). 

3. Laske pesupää lattialle pesupään kytkimestä 

kojetaulussa (D). 

4. Paina pesunesteen kytkintä ylös tai alas säätääksesi 
oikean pesuaineen määrän. 

5. Aloita lattianhoito/pesu painamalla jalkapoljinta (H) 
hitaasti ja lisäämällä tarpeen mukaan nopeutta.  

6. Kun kone liikkuu, tarkista harjapaine LCD -näytöstä. 

Säätääksesi harjapainetta paina kytkintä (B) 

eteenpäin lisätäksesi painetta tai taaksepäin 

vähentääksesi sitä. Aloita käsittely merkillä #1 tai 

#2. Älä käytä #4 or #5 painoja ilman johdon lupaa. 

7. Työskennelläksesi taaksepäin, paina peruutuskyt-

kintä (E) koneen takaosaan päin. Peruutusno-

peus säädetty noin 50% norminopeudesta. 

8. Pysäyttääksesi koneen nosta jalka kaasupolki-

melta ja se pysähtyy automaattisesti (H). 

9. Kun painat vihreää Uni-Touch –nappulaa 

(F) aktivoituvat pesupää, imu ja kuivain 

yhtä aikaa.  

VAIN PESU: 

1. Käännä virta päälle virta-avaimesta (A). 

2. Laske pesupää alas lattialle painamalla 

pesupään käyttökytkintä (D) kojelaudassa. 

3. Annostele pesunesteen oikea määrä pesunesteen 
kytkimestä (C). 

4. Aloita pesu painamalla hitaasti poljinta (H) lisää 
nopeutta tarpeen mukaan.  

5. Kun kone liikkuu, tarkista harjapaine LCD -näytöstä. 

Säätääksesi harjapainetta paina kytkintä (B) 

eteenpäin lisätäksesi painetta tai taaksepäin 

vähentääksesi sitä. Aloita käsittely merkillä #1 tai 

#2. Älä käytä #4 or #5 painoja ilman johdon lupaa. 

10. Työskennelläksesi taaksepäin, paina peruutuskyt-

kintä (E) koneen takaosaan päin. Peruutusno-

peus säädetty noin 50% norminopeudesta. 

11. Pysäyttääksesi koneen nosta jalka kaasupolki-

melta ja se pysähtyy automaattisesti (H). 

VAIN KUIVAUS: 

1. Käännä virta päälle virta-avaimesta (A). 

2. Laske kuivain alas painamalla kuivaimen kytkintä (G) 

(Imumoottori käynnistyy automaattisesti). 

3    Aloita lattianhoito/pesu painamalla jalkapoljinta (H)    

      hitaasti ja lisäämällä tarpeen mukaan nopeutta.  

4.    Pysäyttääksesi koneen nosta jalka kaasupolkimelta ja  

        se pysähtyy automaattisesti (H). 

 

PESUNESTEEN MÄÄRÄN SÄÄTÖ: 

1. Paina pesunesteen kytkintä (C) yläreunasta (+) 

kytkintä lisätäksesi pesunesteen määrä ja 

alareunasta vähentääksesi sitä (ks. alla). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G 

 
 
 
 
 

 
F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 

  and the machine will stop automatically (H).   

A 

B 

C 

D 

E 
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SUOJUSLEVYJEN KORKEUDEN SÄÄTÖ: 

 
1. Avaa nylok-mutterit (A) säätääksesi suojalevyjen kumit 

oikealle korkeudelle suojien takapuolelta (Ks. alla). 
 

2. Liuta suoja oikealle korkeudelle ja kiristä mutterit. 

 
3. Asenna suojus paikoilleen liu’uttamalla se takaisin 

pesupäähän ja kiristä tähtimutterit. 
 
 

A 

 
 

KUIVAINLASTOJEN KORKEUDEN SÄÄTÖ: 

 
1. Synlinterinmuotoiset kuivaimet: vapauta pyyhkimet 

löysäämällä ruuvit (B) (Ks. alla). 

 
2. Asettaaksesi kuivaimen oikealle korkeudelle liu’uta 

kuivainta ylös tai alas ja kiristä ruuvit.  

 
 

ETU: 

 

TAKA: 

SUOJUKSEN KORKEUDEN SÄÄTÖ: 

 
1. Suojuksen korkeuden säätämiseksi löysää 

kiinnitysruuvit (C) ja poista suojalevyt (Ks. alla). 
 

 

2. Pyöritä punaisia suojan säätöosia (D) ylös tai alas 

suojuksen kiinnitysvarressa (Ks. alla). 
 

 

3. Kun olet säätänyt ne oikealle korkeudelle kiristä 

suojus. 

 
ADJUST CYLINDERICAL WIPERS: 

 
1. Säätääksesi kuivainten korkeuden pyöröharjallisessa 

pesupäässä, löysää ensin lukitusmutterit (E) (Ks. alla). 
 

 

2. Käännä säätöruuvia (F) sisäänpäin nostaaksesi 

kuivainta tai ulospäin laskeaksesi sitä. Jousi (C) 

pysyy jännityksessä säädön aikana (Ks. alla). 
 

 F 

E 

D 

C 

B 
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LIKAVESISÄILIÖN KANSI: 

1. Avaa kansi vapauttamalla lukitukset 

(A). (ks. alla). 

2. Käännä kansi auki. 
 

 

 “DRAIN SAVER” -SIIVILÄN PUHDISTUS: 

Kun likavesisäiliön kansi on auki ja säiliö täysin huuhdeltu: 

1. Irrota 2'' kuivaimen imuletku (D) “Drain 

Saver”-siivilästä (E) (Ks. alla). 

2. Irrota rst-suodin ja poista jäämät ja liat.. 

3. Huuhtele suodin puhtaalla vedellä 

pitämällä sitä ylösalaisin.

LIKAVESISÄILIÖN HUUHTELU: 

1. Huuhtele säiliö jokaisen käytön jälkeen (B). 

Tämä estää kovettumien muodostumista 

säiliön pohjalle, hajujen syntymistä, sekä 

letkujen tukkeutumista. 

(Ks. alla). 
 

 

2. Nosta tyhjennysletku kiinnikkeestä (C) ja avaa 

säiliön tyhjennystä varten (ks. alla). 
 

 

3. Huuhtele likavesisäiliö vesiletkulla. 

4. Huuhtelun jälkeen nosta tyhjennysletku takaisin 
kiinnikkeeseen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Aseta suodin takaisin runkoon. 

5. Replace 2'' Squeegee Intake Hose. 

CLEAN VACUUM SCREEN: 

Likavesisäiliön kansi avoinna ja säiliö huuhdeltuna: 

1. Avaa imusuodattimen kiinnitys-

klipsi (F) (Ks. alla). 

2. Vedä imusuodatin ja koho ulos imu- 

laatikosta (G). 

3. Huuhtele kuumalla vedellä. 

4. Kuivaa huolellisesti. 

5. Laita imusuodatin takaisin paikoilleen. 

6. Laita kiinnitysklipsi paikoilleen. 

 

C 

B 

  HUOMAA!  
Suojaa käyttöpaneeli vesiroiskeilta. 

F 

G 

D 

A 

  HUOMAA!  
Tarkista ja hanki ensi hyväksytty paikka tyhjennyksel-

le ja noudata ympäristöohjeita.  
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PESUAINESUODATIN: 
 

Pesuainejärjestelmässä on sisäänrakennettu suodatin 

(A), joka suodattaa pesuaineen enne n pesua (ks. alla). 
 

RST-SUODATTIMEN PUHDISTUS: 
 

1.Käännä säiliö taakse ja sulje sulkuventtiili (B)  

(ks. alla). 

KUIVAIMEN NOSTO YLÖS: 
 

1. Nostaaksesi kuivaimen ylös, paina 

kuivaimen/imusuulakkeen 

nostokytkintä alas (C) (ks. alla). 
 

KUIVAIMEN LASKU ALAS: 
 

1. Laskeaksesi kuivaimen takaisin lattialle paina  

kuivaimen/imusuulakkeen kytkintä ylös (C) 

(ks. alla). 
 

 
B A 

2. Avaa kannen ruuvit (C) 

suodatinrungosta 
(C) ja poista RST-

suodatin  
(D) . 

C 
 

3. Huuhtele 

suodatin 

juoksevalla 

vedellä. 
E

 

4. Kasaa suodatin 
ja kiinnitä 
ruuvit 
huolellisesti. D 
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PESUAINESÄILIÖN TYHJENNYS: 

 
Tyhjentääksesi pesuainesäiliön ei toivotusta 

pesuaineesta noudata seuraavia askelia: 

(ks. alla)   
D 

E 

KÄSIJARRUN VAPAUTUS: 

 
Vapauttaaksesi käsijarrun siirrä jarruvipu ylös (F). 

Kääntämällä vivun alas palautat parkkeeraustilan. 

 

 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 

 

1. Käännä säiliö taakse ja nosta kirkas 

tyhjennyslethu kannattimestaan (C). 

 
2. Huuhtele säiliö ja järjestelmä 

puhtaalla vedellä. (käytä 

konetta). 

 
JÄTEVESISÄILIÖN TYHJENNYS: 

 
Tyhjennä likavesisäiliö aina kun täytät pesuainesäiliön. 

Voit tehdä sen yhtä aikaa. 

 
1. Tyhjentääksesi jätevesisäiliön irrota tyhjennysletku (D) 

löysäämällä letkunklannatin (E) säilön takana ja laske 

leku alas  (ks yllä). 

 

 

 

  HUOMAA  
Tarkista ja hanki ensi hyväksytty paikka tyhjennykselle 

ja noudata ympäristöohjeita.  

  HUOMAA  
Jätä jätevesisäiliön kansi auki kun tyhjennät säiliön. 

Huuhtele huolellisesti. 

F 
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AKKULATURIEN TEKNISET TIEDOT 
 
• Ulostulojännite 36 V 
 • Ulostuloteho 36 A (max.)  
• Sisääntulojännite 110V/60Hz tai 220V/50Hz ) 
• Automaattinen latauksen keskeytys 
• Tehty pitkäkestoisille akuille

 

5. Laturi alkaa ladata automaattisesti ja lopettaa 

lataamisen kun akku on täynnä. . 

6. Kun laturi on kääntynyt/käännetty OFF-asentoon, 

irrota ensin virtajohto pistorasiasta ja sen jälkeen 

laturin johto koneesta 

7. Tarkista akkuveden taso latauksen jälkeen. Lisää 

tislattua vettä tarvittaessa. Sulje korkit huolellisesti ja 

pyyhi  akusta mahdolliset akkuvesiroiskeet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKKUVEDEN TASO 

PITÄÄ OLLA  1/8” YLI 

LEVYJEN. 
 

 
 

A 
 
 

 

B 
 
 

LATAUS ULKOPUOLISELLA LATURILLA: 

1. Vie kone hyvin ilmastoituun tilaan. 

2. Käännä virta pois päältä ja käännä tankki taakse. C 

3. Tarkista vedet jokaisesta akusta (A). Älä lataa akkuja, 

ellei veden pinta ole hieman levyjen yläpuolella. Lisää 

tislattua vettä jos tarvitsee. Älä ylitäytä ja kiinnitä 

korkit huolellisesti. 

4. Kiinnitä ensi laturin plusjohto koneen latausporttiin  

(B). Sen jälkeen kiinnitä laturin virtajohto pisto-

rasiaan (C).  

AKKUJEN LATAUS 

 

 
Tämän koneen akut sisältävät rikkihappoa, minkä jou-

tuminen iholle aiheuttaa palovammoja. Jos akkuhap-

poa joutuu iholle tai vaatteisiin huuhtele kosketuksiin 

joutunut alue kylmällä vedellä. Jos akkuhappoa kul-

keutuu kasvoille tai silmiin, huuhtele runsaalla kylmäl-

lä vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.. 
. 

VAROITUS 

 

 
Räjähdysherkkää vetykaasua muodostuu kun akkuja 

ladataan. Avotuli tai kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen 

ja henkilö- sekä omaisuusvahinkoja voi aiheutua. 

Lataa akkuja vain hyvin ilmastoidussa tilassa.  

VAROITUS 

 

 

Aina kun huollat akkuja käytä kasvosuojainta ja suoja-

käsineitä sekä suojavaatetusta. Akkuhappo ja akun 

räjähtäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja. 
service a Battery, always wear face protec- tion, 

protective gloves and protective clothing. Battery acid 

or battery explosion can cause serious injuries. 

VAROITUS 

 

 
Käytä aina tämän koneen akkujen lataamiseen val-

mistajan toimittamaa automaattilaturia. Se on suun-

niteltu nimenomaisesti näiden akkujen latausta 

varten. Jos joudut käyttämään muuta laturia, irrota 

akku ennen latausta elektronisten vikojen 

välttämiseksi to  

HUOMAA 

B 
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TEKNISET TIEDOT 
 
• Ulostulojännite 24 V 
 • Ulostuloteho 12A max.  
• Sisääntulojännite 110V/60Hz  
   tai 220V/50H 
• Automaattinen latauksen katkaisu 
• Tehty pitkäkestoisille akuille

 

4. Liitä virtajohto pistorasiaan. 

5. Virhreä latausvalo syttyy ja lataus alkaa automaatti-

sesti. Kun akku on täynnä, laturi sammuu automaat-

tisesti. 

6. Kun laturi on kääntynyt  OFF -asentoon, irrota ensin 

virtajohto pistorasiasta . 

7. Tarkista uudelleen akkuveden taso latauksen jälkeen. 

Lisää tislattua vettä tarvittaessa. Sulje korkit huolelli-

sesti ja pyyhi  akusta mahdolliset akkuvesiroiskeet. 

. 

 
 
 
 

 

AKKUVEDEN PINTA PITÄÄ 

OLLA 1/8'' YLI LEVYJEN 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INTEGROITU AKKULATURI (LISÄVARUSTE): 

1. Vie kone hyvin ilmastoituun tilaan.  

2. Käännä virta pois päältä ja käännä tankki taakse. 

3. Tarkista vedet jokaisesta akusta (A). Älä lataa akkuja, 

ellei veden pinta ole hieman levyjen yläpuolella. Lisää 

tislattua vettä jos tarvitsee. Älä ylitäytä ja kiinnitä 

korkit huolellisesti.   

 
 

 
 

LED-VALOJEN VÄRIT OSOITTAVAT: 

Punainen LED: Matala jännite  

Keltainen LED: Akku 1/2-ladattu 

Vihreä LED: Akku täysin ladattu

INTEGROITU AKKULATURI 

 

 
Käytä aina tämän koneen akkujen lataamiseen val-

mistajan toimittamaa automaattilaturia. Se on suun-

niteltu nimeomaisesti näiden akkujen latausta varten. 

Jos joudut käyttämään muuta laturia, irrota akku 

ennen latausta elektronisten vikojen välttämiseksi . 

HUOMAA! 

 

 
Räjähdysherkkää vetykaasua muodostuu kun akkuja 

ladataan. Avotuli tai kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen 

ja henkilö- sekä omaisuusvahinkoja voi aiheutua. 

Lataa akkuja vain hyvin ilmastoidussa tilassa. 

VAROITUS 

  HUOMAA!  
Aina kun huollat akkuja käytä kasvosuojainta ja suoja-

käsineitä sekä suojavaatetusta. Akkuhappo ja akun 

räjähtäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja.  

  VAROITUS!  
Tämän koneen akut sisältävät rikkihappoa, minkä jou-

tuminen iholle aiheuttaa palovammoja. Jos akkuhap-

poa joutuu iholle tai vaatteisiin huuhtele kosketuksiin 

joutunut alue kylmällä vedellä. Jos akkuhappoa kul-

keutuu kasvoille tai silmiin, huuhtele runsaalla kylmäl-

lä vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. 

 

C 

B 
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VEDEN LISÄYS: 

• Lisää vettä, älä koskaan happoa! (käytä tislat-

tua vettä). 

• Älä lisää vettä liikaa. 

• Ennen akkujen latausta, lisää vettä vain, jos 

vedenpinta on levyjen alapuolella. Lisää vettä. että 

levyt vain peittyvät ja lataa akku. Tarkista veden 

oikea taso vielä latauksen jälkeen (ks. alla). 

• Täyteen ladatussa akussa lisää veden määrä 

maksimissaan veden tasomerkkiin  (A). 

• Veden lisäyksen jälkeen sulje korkit huolellisesti.  

VEDENPINTA PITÄÄÄI  

OLLA 1/8'' LEVYJEN 

YLÄ-PUOLÖELLA  

 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
AKKUJEN TARKASTUS JA PUHDISTUS: 
• Pidä akut siisteinä ja kuivina. 
• Huolehdi, että korkit ovat tiukasti kiinni.  
• Käytä ruokasoodan ja veden sekoitusta puhdistaaksesi happojäämät akusta ja muilta pinnoilta korroosion estämiseksi.  
• Levitä puhdistuksen jälkeen suojaavaa vaseliinispraytä pinnoille korroosion ehkäisemiseksi. 
 
AKKUJEN VARASTOINTI: 
• Akut on syytä ladata täyteen ennen varastointia ja välillä varastoinnin aikana. Älä koskaan varastoi tyhjiä/lataamattomia  
   akkuja.  
• Varastoi akkuja kuivassa ja viileässä paikassa, mutta ei koskaan nollan alapuolella olevissa lämpötiloissa. Lataa kerran  
   kuussa tai käytä älylaturia.  
• Lataa akku aina ennen käyttöönottoa 

                  AKUN HUOLTO 

 

 
Pukeudu turvallisesti aina kun huollat konetta. 

Sormukset ja metallirannekkeiset kellot aiheuttaa 

oikosulun ja palovammoja.  

VAROITUS 

 

 
Räjähdysherkkää vetykaasua muodostuu kun akkuja 

ladataan. Avotuli tai kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen 

ja henkilö- sekä omaisuusvahinkoja voi aiheutua. 

Lataa akkuja vain hyvin ilmastoidussa tilassa.  

VAROITUS 

  VAROITUS  
Aina kun huollat akkuja käytä kasvosuojainta ja suoja-

käsineitä sekä suojavaatetusta. Akkuhappo ja akun 

räjähtäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja. 

ing. Battery acid or battery explosion can cause 

serious injuries.   HUOMAA!  
Tämän koneen akut voivat aiheuttaa haitallisen jän-

nitteen, joka voi aiheuttaa sähköshokin, palovam-

moja . Irroita aina akkkukaapelit ennen kuin alat 

huoltamaan konetta.. 

 

 
Tämän koneen akut sisältävät rikkihappoa, minkä jou-

tuminen iholle aiheuttaa palovammoja. Jos akkuhap-

poa joutuu iholle tai vaatteisiin huuhtele kosketuksiin 

joutunut alue kylmällä vedellä. Jos akkuhappoa kul-

keutuu kasvoille tai silmiin, huuhtele runsaalla kylmäl-

lä vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. 

VAROITUS 
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KONEEN PÄIVITTÄISET HUOLTOTOIMENPITEET: 

1. Irroita puhtaat laikat käytön jälkeen. Älä koskaan 

käytä likaisia laikkoja kun puhdistat lattioita. Vaihda 

laikka kun se on täynnä jäämiä. 

2. Irrota ja puhdista roskat sulkulaitteesta ja tyhjennys-

venttiilistä, jotka sijaitsevat talteenottosäiliön sisällä. 

3. Valuta tyhjäksi ja huuhtele molemmat tankit huolel-

lisesti, ettei sinne jää pesuainejäämiä. Huomioi  

ympäristöohjeet ja -säännökset. 

4. Tarkista, ettei imuputkessa ole mitään esineitä, 

jotka estävät ilman virtausta. 

5. Nosta kuivain ylös ja pyyhi kumilastat puhtaalla 

kankaalla. Pidä kuivain yläasennossa kun koneella ei 

ajeta.   

6. Pyyhi pölyt ja liat koneesta tarvittaessa. Käytä han-

kaamatonta, liuotinvapaata liinaa. 

7. Lataa akut tarvittaessa. 

VIIKKOHUOLTO: 

1.   Tarkista akkujen veden taso ja lisää tislattua vettä 

tarvittaessa. Veden pinnan pitää olla 3⁄4'' - 1'' yli 

levyjen pinnan. Ylitäyttö aiheuttaa akkujen kiehumisen 

latauksen aikana. Lataus aiheuttaa kuplimista akun 

sisällä, mikä lisää elekrtolyyttien tilavuutta. 

 

3. Tarkista akkukaapelien kiinnitys. 

4. Rasvaa kuivaimen kääntönivel. 

VUOSIHUOLTO: 

Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen st. 

KONEEN VARASTOINTI: 

1. Huuhtele molemmat tankit huolellisesti ja valuta 

tyhjäksi, ettei sinne jää kemikaaleja. Puhdista pesu-

aineputket ja venttiilit täyttämällä pesuainetankki 

puhtaalla vedellä ja ajamalle se koneen läpi. 

2. Avaa jätevesisäilön korkki tuuletusta varten. 

3. Nosta pesupää ja kuivan pystyasentoon. 
 

 
 
 

 
 

 VEDENPINTA PITÄÄÄI  

OLLA 1/8'' LEVYJEN 

YLÄ-PUOLÖELLA  

 

 
 
 
 
 
 

2. Puhdista akkujen navat. 

3. Vaihda pesupään harjat/laikat. 

4. Valuta tyhjäksi ja huuhtele molemmat tankit huolel-

lisesti, ettei sinne jää kemikaaleja. Puhdista myös 

pesunesteputket ja venttiilit täyttämällä pesuaine-

tankki puhtaalla vedellä ja ajamalle se koneen läpi.  

KUUKAUSIHUOLTO: 

1. Tarkista pesupään ja kuivaimen johdot kulumista ja 

jousen  jäykkyys.  

2. Tarkista, ettei koneessa ole nestevalumia tai 

löysiä pultteja ja muttereita. 
  

  VAROITUS  
Aina kun huollat akkuja, käytä kasvosuojainta ja suo-

jakäsineitä sekä suojavaatetusta. Akkuhappo ja akun 

räjähtäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja. 

HUOLTO 

  HUOMAA!  
Älä mittaa akun jännitettä heti veden lisäämisen 

jälkeen. Anna hapon ja veden sekoittua täydellisesti 

ennen mittausta. 
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TOMCAT-koneessasi on monta edistyksellistä suojamekanismia, jotka suojaavat konetta  virhekäyttötilanteissa 

ja ilmoittaa nelinumroisina koodeina tarvittavat jatkotoimenpiteet.   

 
Monet virhekoodeista vaativat teknistä tietämystä. Jos tunnet olosi epävarmaksi huoltotoimenpiteissä, ota yhteys 

jälleenmyyjääsi tai valtuutettuun huoltoon.  

 
 
 

1. 7601 and 7602 ERROR: Scrubdeck current over load. This 

can occur when driving over a bump in the floor. To restart, 

turn OFF the Key and turn it on again. To avoid this error, 

either slow down on bumpy parts of the floor, or reduce down 

pressure on the Scrubdeck. 
 
 
 
 
 
 
 

2. VIRHEKOODI 1500: Käsijarrun virtapiirissä on katkos. 

Tarkista johdotyus ja komponentit löytääksesi katkoksen. . 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. VIRHEKOODIT 770, 7701, 7702 ja 7703: Imumoottori on 

ylittänyt sallitun tehonsa. Käytä virta-avain OFF -asennossa ja jatka 

työskentelyä.  

 

 
 
 
 
 

 
4. BOOST ON: Lisää vetopyörän tehoa tarvittaessa 30 

sekunniksi, että on helpompi esimerkiksi kiivetä jyrkkää 

ramppia. 

    VIAN ETSINTÄ 
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5. VIRHEKOODI 7700: Imumoottorin virtajohto on irti/ei saa virtaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. KAASUPOLJIN EI TOIMI: Painoitko kaasupoljinta, ennen kuin 

käänsit virta-avainta? Käytä virta-avain OFF -asennossa ja 

huolehdi, ettei jalka koske kaasupoljinta.. 
 
 
 
 
 

7. VIRHEKOODIT 2C00 ja 2C01: Matala akun jännite. Jännite on 

pudonnut alle tarvittavan vähimmäistason. Odota muutama 

minuutti ja akkujen jännite saattaa palautua ja voit ajaa koneen 

varovasti latauspaikalle. Jos jännite ei palaudu, vapauta käsi-

jarru ja työnnä kone latauspaikalle. Huomioi vetomoottorin 

poiskytkeminen ja tarvittaessa poisto, aloittaen kaapelin 

irrotuksesta. 
 
 
 

8. VIRHEKOODI 7802: Jos ajat rampilla tai kaltevalla pinnalla 

yli 60 sekuntia vetomoottori rasittuu ja aiheuttaa ao. virhe-

koodin.  Käytä virta-avain OFF -asennossa ja jatka 

työskentelyä.  Koneella ei saisi ajaa kovin jyrkillä rampeilla tai 

kaltevilla alustoilla pitkän aikaa. Vetomoottori saattaa yli-

kuumentua.  
 
 
 

9. KAIKISSA TAPAUKSISSA KUN VIRHEKOODI ILMESTYY NÄYTTÖÖN: Käännä virta-avain OFF-asentoon. Irrota koneen 

plus-akkukaapeli akusta vähintään minuutiksi. Yhdistä kaapeli ja varmista että kiinnitys on luja, (löysä kaapelikiinnitys 

polttaa akun ja ylikiristys vahingoittaa kaapelikengän tai akun navan.). 

 
10. Jos mikään näistä korjaustoimenpiteistä ei auta, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoon. Kysy lisää jälleen-

myyjältäsi. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maahantuoja: 
 
Alfa Cleaning Oy 
Olavinkatu 38 
57100 SAVONLINNA 
www.alfacleaning.fi 
 

 
www.tomcat.fi 
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