Osmo Golvmaskin
För infärgning, rengöring och underhåll
Anvisningar
Innehåll:
1. Säkerhetsföreskrifter
2. Maskinöversikt
3. Tillbehör
4. Rengöring med vit eller röd rondell
5. Lätt underhåll/uppfräschning av hårdvaxoljade ytor med Osmo 3029 Underhållsvax
6. Periodiskt underhåll/renovering av hårdvaxoljade ytor
7. Infärgning med Osmo Dekorvax eller Osmo
Pure Pigmenterad olja
8. Underhåll
9. Tekniska data

Läs dessa anvisningar noggrant innan användning av maskinen.
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Dessa anvisningar är avsedda för användaren
1. Läs noggrant igenom dessa anvisningar före montering, start och underhåll av maskinen, på
så vis använder du maskinen på ett säkert sätt och den fungerar bättre.
2. Service och underhåll enligt dessa anvisningar ger ökad säkerhet och bibehåller maskinens
värde.
3. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för personskador och egendomsskador orsakade
av felaktig användning av maskinen!

1. Säkerhetsföreskrifter
För din säkerhet
Innan du startar och använder Osmo golvmaskin läs igenom dessa anvisningar noggrant. De ska
dessutom alltid finnas nära till hands.
Obs! Osmo Golvmaskin är inte lämplig för rengöring av ytor som avger damm och vätskor som
är hälsovådliga. Kör aldrig över trösklar!
Varning!
Kör aldrig över elkabeln med maskinen. Risk för elektrisk chock!
Allmänt
Användandet av Osmo Golvmaskin omfattas av landets gällande lagstiftning. Utöver
anvisningarna och gällande olycksförebyggande föreskrifter ska även godkända tekniska regler
för säkert och professionellt arbete följas. Varje användningsmetod som kan anses vara riskabel
eller farlig i fråga om säkerhet måste avstås. Användning av maskinen på allmänna vägar och
gator är förbjuden.
Obs! Maskinen är endast avsedd för användning på ytor med en högsta lutningsgrad på 2%.
Användning av maskinen enligt föreskrifterna
 Osmo Golvmaskin är endast avsedd för inomhusanvändning.
 All annan användning betraktas som en överträdelse av föreskrifterna. Tillverkaren frånsäger
sig allt ansvar för skador som orsakas av sådan användning - dessa risker och följderna av
dem är helt och hållet användarens ansvar.
 Att använda maskinen enligt anvisningarna innebär även att iaktta tillverkarens bestämmelser
gällande drift, underhåll och service.
 Tillämpliga regler och föreskrifter gällande olycksförebyggande samt övriga allmänt godkända
säkerhets- och arbetsföreskrifter måste följas.
 Ej godkända modifieringar av maskinen upphäver samtliga garantier samt tillverkarens ansvar
för eventuella påföljande skador.
 Innan maskinen används, måste användaren försäkra sig om maskinens lämplighet för den
aktuella behandlingsmetoden!
 Vid behandling av punktelastiska golv, exempelvis i gym, tänk på yttrycket. Var försiktig och
gör lämpliga tester före användning.
 Tillverkaren ansvarar inte för några skador orsakade av felaktig användning av maskinen eller
dess tillbehör.
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Produktansvar
Maskinen får endast användas i enlighet med alla tillämpliga föreskrifter. Användaren bär allt
ansvar om utrustningen inte används i enlighet med föreskrifterna, vilket innebär att tillverkaren
frånsäger sig allt ansvar.
Säkerhetsrisker
 När maskinen står stilla ska maskinen stängas av omedelbart så att inte golvbeläggningen
skadas.
 Vid hisstransport måste samtliga säkerhetsföreskrifter beaktas, i synnerhet de som avser
lastkapacitet.
Användarens placering
Användaren ska befinna sig bakom maskinen.
Behörig underhållspersonal
Golvmaskinen får inte underhållas eller servas av ej behöriga personer.
Rengöringsmedel
 Vid användning av rengöringsmedel och underhållsprodukter måste tillverkarens
säkerhetsanvisningar beaktas. Bär skyddsglasögon och skyddskläder om så krävs.
 Använd endast lågskummande, oantändliga rengöringsmedel som är fria från allmänt
hälsovådliga ämnen.
Beakta riskerna med att använda ämnen som är lättantändliga, brännbara, toxiska,
hälsovådliga, frätande eller irriterande.
Första starten
 Återförsäljaren/uthyraren av maskinen ansvarar för att användaren erhåller erforderliga
instruktioner/anvisningar/säkerhetsföreskrifter för användandet av maskinen.
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2. Maskinöversikt

1. Doseringsknapp för rengöringsmedel

2. Lock med låsknapp
3. Vätskebehållare
4. Hållare för vätskebehållare
5. Skaftkanal
6. Ventil för flasktryck
7. Kabelkrok
8. Stötskydd
9. Rondellhållare

3. Tillbehör
Följande tillbehör finns:

Mikrofiberrondell 13” (Ø 33 cm)

Rengöringsrondell vit 13” (Ø 33 cm)

Rengöringsrondell röd 13” (Ø 33 cm)

Råd:
Lämna aldrig Osmo Golvmaskin stående på en rengöringsrondell eller mikrofiberrondell efter
användning. Maskinens vikt pressar då ut eventuell återstående vätska vilket kan ge ett oönskat
resultat på den aktuella ytan.
Om maskinen lyfts är det enkelt att ta bort rondellen och rondellhållaren.
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4. Rengöring med vit eller röd rondell







Fyll vätskebehållaren (till vänster i bild) med Osmo 8016
Rengöringsmedel och vatten (dosering 1:1)
Placera vätskebehållaren på sin plats

Sätt den vita/röda rondellen på rondellhållaren. Vid hårdare
smutsat golv välj röd rondell.
Dra lockets låsknapp uppåt
Tryck ned doseringsknappen till dess att de första dropparna
hamnar på golvet
Råd: tryck endast ned doseringsknappen kortvarigt, om för
mycket vätska tränger in i träet kan detta orsaka permanenta
skador.



Flytta Osmo Golvmaskin till den smutsiga ytan och påbörja
arbetet
Råd: arbeta på en yta av cirka 10 m2 i taget, annars kan lösgjord
smuts hinna torka in. Om Osmo Golvmaskin läggs på golvet ska
locket till vätskebehållaren stängas så att inte vätska kan läcka ut.








Om maskinen lyfts är det enkelt att ta bort rondellhållaren
tillsammans med rondellen.
Sätt mikrofiberrondellen under rondellhållaren
Ta bort den lösgjorda smutsen med mikrofiberrondellen
Om önskat resultat ej uppnås, upprepa rengöringen från början

Rengör, vrid ur och använd igen - mikrofiberrondellen kan tvättas
i 95 °C (tvättmaskin och torktumlare)
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5. Lätt underhåll/uppfräschning av hårdvaxoljade
ytor med Osmo 3029 Underhållsvax



Rengör ytan enligt punkt 4
När ytan är helt torr, applicera direkt på trägolvet Osmo 3029
Underhållsvax eller 3029 spray (ca 1 matsked till 1m²).
Arbeta på en liten yta i taget.
OBS! Använd aldrig Osmo 3029 Underhållsvax i
vätskebehållaren - risk för igensättning!




Sätt en vit rondell under rondellhållaren
Bearbeta ytan med den vita rondellen
Råd: För mycket underhållsvax har applicerats om man kan se ringar på ytan. För att
avhjälpa detta, vänd på rondellen eller kör den över en obehandlad yta.



För en högre glans kan ytan poleras efter torkning (cirka 30 minuter) med en ny vit rondell
OBS! Ytan kan bli hal/upplevas som hal vid polering

6. Periodiskt underhåll/renovering av
hårdvaxoljade ytor





Rengör ytan enligt punkt 4
Applicera ett mycket tunt lager Osmo Hårdvaxolja med Osmo
Penselborste 220mm alt. Osmo Pure Hårdvaxolja med Osmo
Stålspackel 500mm.
Bearbeta ytan med Osmo Golvmaskin och vit rondell.
Låt torka minst 12 timmar eller över natt.

Råd: För mycket hårdvaxolja har applicerats om man kan se ringar på ytan. För att
avhjälpa detta, vänd på rondellen/byt till en ny rondell och bearbeta ytan på nytt.
.
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7. Infärgning med Dekorvax eller Pure Pigmenterad olja




Fördela Osmo Dekorvax med vit skurnylon eller Pure
Pigmenterad olja med Osmo Dubbelspackel eller Osmo
Stålspackel 500mm över ytan.
Arbeta in kulören med Osmo Golvmaskin och vit rondell
Låt toka minst 24 timmar.

Råd: För mycket produkt har applicerats om man kan se ringar på ytan. För att avhjälpa detta,
vänd på rondellen/byt till en ny rondell och bearbeta ytan på nytt.
Slutbehandling
För att skydda pigmenten krävs en slutbehandling med 1 lager Osmo Hårdvaxolja ofärgad.
Osmo Hårdvaxolja appliceras med Osmo Penselborste 220mm, Osmo Hårdvaxolja Pure
appliceras med Osmo Stålspackel 500mm. Se separat instruktion.

8. Underhåll
(följande anmärkningar ska beaktas)











För rengöring och underhåll av maskinen, byte av delar eller övergång till en annan funktion
måste motorn stängas av och elkabeln dras ut ur eluttaget
Elkabeln får inte skadas genom att köras över, klämmas, dras i eller liknande.
Elkabeln ska kontrolleras regelbundet beträffande tecken på skador.
Maskinen får användas endast om elkabeln är i felfritt skick.
Vid användning eller byte av elkablar måste tillverkarens anvisningar följas noggrant.
Vid byte av kopplingar för elkablar måste stänkskydd och mekanisk styrka förbli
säkerställda.
Vid hisstransport ska maskinens handtag/skaft placeras upprätt så att de inte kan fastna i
hissutrymmet.
Sprayer och rengöringsmedel som inte är lämpliga för maskinens avsedda ändamål får inte
användas.
Använd aldrig ämnen som är lättantändliga, brännbara, toxiska, hälsovådliga, frätande eller
irriterande.
Avhjälpande underhåll får endast utföras av godkända serviceställen/behörig personal som
är insatta i säkerhetsföreskrifterna.
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9. Tekniska Data:
Växelströmsmotor

230 V; 50 Hz

Märkeffekt

290 W; 1.9 A

Svängningshastighet

1.450 1/min.

Borste

330 mm

Arbetshöjd

250 mm

Arbetsvikt

12,5 kg

Skyddsklass

I

Kabellängd

7.5 m

Specifikationerna kan ändras inom ramen för teknisk utveckling.
Ovanstående information är oss veterligen korrekt, men vi reserverar oss för felaktigeter.
(daterat 12/2008)
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