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Yleisiä turvaohjeita 
 
- Älä käytä tai lataa konetta ulkotiloissa tai jätä sitä ulkotiloihin sateeseen. 
- Konetta käytettäessä on noudatettava kaikkia yleisiä voimassa olevia sähkölaitteisiin 
kohdistuvia turvallisuusmääräyksiä. 
- Älä koske varaajaan tai muihin sähköosiin märin käsin. 
- Kone ei sovellu lasten leikkeihin, joten sitä ei saa luovuttaa lasten käyttöön. Noudata 
varovaisuutta, kun käytät konetta lasten ollessa lähellä. 
- Konetta ei saa luovuttaa henkilön käyttöön, joka ei ole perehtynyt siihen. 
- Koneeseen tehtävät muutokset ovat turvallisuussyistä kielletty. Konetta on käytettävä 
käyttöohjeen mukaisesti. 
- Koneessa saa käyttää vain maahantuojan toimittamaa alkuperäisen mallista akkua ja 
varaajaa. 
- Varaajaa saa käyttää ainoastaan koneessa olevan akun lataukseen. Muita akkuja sillä ei 
saa ladata. 
- Mikäli varaajan verkkojohto tai –pistoke vaurioituu ei sitä saa käyttää ennen korjausta. 
Älä kanna varaajaa verkkojohdosta roikottamalla. Irrottaessasi pistoketta pistorasiasta älä 
vedä pistoketta irti johdosta vetämällä vaan pistokkeen kannasta. 
- Koneeseen tehtävät korjaustoimenpiteet kuten varaajan verkkojohdon vaihtamisen saa 
tehdä vain asian osaava henkilö. 
- Ennen varaajan puhdistamista tai huoltoa on verkkojohto aina irroitettava pistorasiasta. 
- Koneessa on Li-ion-akku, joita ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan ne on 
toimitettava asianmukaisesti akkujen kierrätysasemalle. 
- Akku ei koskaan saa olla savun, liekkien tai kovan kuumuuden läheisyydessä. Muutoin 
on olemassa räjähdysvaara. 
- Akku ovat suljettu mutta jos siitä purkautuu nestettä ja sitä pääsee iholle on se pestävä 
välittömästi saippualla ja lämpimällä vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, huuhtele silmiä 
ensin vedellä 10 minuuttia ja hakeudu sen jälkeen terveyskeskukseen. Akkuneste on 
vaarallista ja aiheuttaa ärsytystä ja syöpymistä. Vuotanut akku tulee vaihtaa uuteen. 
- Pidä kone puhtaana ja erityisesti jäähdytyskanavat vapaina pölystä, nukasta, hiuksista 
ym.  
- Konetta käytettäessä varmista etteivät sormet, hiukset tai vaatteet pääse sotkeutumaan 
koneen liikkuviin osiin. 
- Koneella ei saa lakaista myrkyllisiä tai tulenarkoja materiaaleja. 
- Käytä ainoastaan koneen mukana tulevaa akkua ja varaajaa. Muunlaisten komponenttien 
käyttö mitätöi takuun.  
 
Vain sisäkäyttöön. 

Symboli  ilmoittaa että kone on säädöksen EN2002/96/EC mukainen koskien 
sähkölaitejätteitä. 
 
Laitteen elinkaaren päätyessä on sen Li-ion-akku irroitettava koneesta ja hävitettävä 
asianmukaisesti. Lisätietoja saat kuntasi ympäristöneuvonnasta. 
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1. Pikalakaisin 
2. Harja 
3. Etulippa 
4. Roskasäiliö 
5. Ylempi kahvaosa 
6. Teleskooppikahva 

7. Alempi kahvaosa 
8. Latausasema 
9. Led-merkkivalo 
10. ON/OFF-kytkin 

 

Tekniset tiedot 
Työskentelyaika täydellä latauksella  120 minuuttiin asti (riippuu lattiapinnasta) 
Akku    7,4 V DC 2850 mAh 
Latausaika tyhjällä akulla  8 tuntia 
Varaaja    12 V 500 mA 
Varaajan tyyppi   CL-CS04 
Melutaso    75 dB (A) 
Paino    1,7 kg 
 
Huom! Turvallisuussyistä pikalakaisimessa saa käyttää ainoastaan valmistajan 
toimittamaan alkuperäismallista akkua ja varaajaa. Muunlaisten latausosien käyttö saattaa 
vaurioittaa akkua tai konetta. 
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Kokoaminen 
Pakkaussyistä pikalakaisin toimitetaan kahva osiin jaettuna. Pikalakaisin on helppo kasata. 
Ennen kasausta ota roskasäiliöstä latausasema pois: 
 

 

Alempi kahvaosa: 
 
Etupuoli 
 
 
 
Alapuoli 
lukitusosalla  

 
 

Vedä koneen puolen vastaosasta 
kuvassa ympyröity lukitusosa ulos. 

 

Aseta alempi kahvaosa oikein päin 
paikoilleen. Työnnä lukitusosa 
takaisin kiinni. 
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Liitä teleskooppivarren osat ja ylempi 
kahvaosa toisiinsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lopuksi työnnä varsi paikoilleen 
alempaan kahvaosaan. 

 

 
Käyttö 

 
Normaalikäytössä taita koneen kahvaa 
taaksepäin ja kytke pikalakaisin päälle 
painaen jalalla sen ON/OFF-kytkintä. 
 

 
Esim. portaiden, tasojen tai ahtaiden 
paikkojen päältä lakaistessasi voit irrottaa 
teleskooppikahvan, jolloin alempi kahvaosa 
jää kädensijaksi ja kone mahtuu ahtaisiin 
paikkoihin. 
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Normaalisti lakaise koneella sen 
takapyörien ollessa tasaisesti lattiapinnalla. 
 
Tarpeen mukaan esim. mattopinnoilla voit 
nostaa koneen takaosaa ylös, jolloin harja 
lakaisee syvemmältä. 
 

 

 Kantaminen 
Älä kanna konetta sen keula alaspäin 
osoittaen, koska roskasäiliöstä voi silloin 
tippua likaa lattiapinnalle. 

 
Roskasäiliön tyhjentäminen 
Toimivuuden takaamiseksi tyhjennä 
roskasäiliö aina käytön jälkeen. Roskasäiliö 
lähtee pois koneen vasemmalta kyljeltä. 
Tartu kädellä roskasäiliöön niin että painat 
peukalolla roskasäiliön päältä. 
 

 
Akun lataaminen 
1. Kytke lataustelineen pistoke 
verkkovirtapistokkeeseen. Nosta 
pikalakaisin lataustelineeseen takaosastaan 
niin että kontaktipinnat osuvat toisiinsa. 
 
2. Latausteline lopettaa latauksen 
automaattisesti, kun akku on täynnä. 
Kokonaan tyhjän akun latausaika on n. 8 
tuntia. 
 
3. Pikalakaisin voidaan jättää 
latausasemaan säilytykseen odottamaan 
seuraavaa käyttöä.  

1. Huom! Akun lataamiseen saa 
käyttää ainoastaan koneen mukana 
tulevaa alkuperäismallista varaajaa. 
Muunlainen varaaja voi vahingoittaa 
akkua tai pikalakaisinta. 

2. Ennen lataamista tarkista aina että 
latausaseman verkkokaapeli ja –
pistoke ovat ehjiä. Viallista 
latausasemaa ei saa käyttää 
turvallisuussyistä. 

3. Jos akku on jollain tapaa 
vaurioitunut, ei sitä saa enää ladata. 
Viallinen akku on välittömästi 
vaihdettava uuteen ennen seuraavaa 
käyttöä. 

4. Älä koskaan käytä akkua tyhjäksi ja 
jätä sen jälkeen pikalakaisinta 
seisomaan virta päälle kytkettynä. 
Seurauksena saattaa silloin olla 
syväpurkautunut ja rikkinäinen akku.  
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Pikalakaisimessa palaa punainen led-valo, kun lataus on käynnissä. Latauksen ollessa 
valmis syttyy vihreä led-valo. Lataus ei toimi koneen ollessa päälle kytkettynä. Mikäli 
asetat pikalakaisimen lataustelineeseen eikä punainen led-valo syty, paina ON/OFF-
kytkintä kerran jonka jälkeen lataus alkaa. 
 
Akun eliniän kannalta on suositeltavaa että pikalakaisinta käytetään ja ladataan vähintään 
kerran kuukaudessa. 
 
 
 
 
 

Huoltaminen 
Huom! Puhdistaessa tai huoltaessa konetta varo kytkemästä sitä vahingossa päälle. 
 
Viikon välein puhdista pikalakaisin nihkeällä rätillä. Roskasäiliön voi pestä sen ollessa 
irrotettuna. Poista hiukset ym. harjan ympärille kietoutunut materiaali. 
 
1. Älä käytä koneen puhdistamiseen hiovia materiaaleja/aineita tai kasta sitä veteen. 
2. Koneella ei saa kerätä nesteitä tai käyttää sitä märillä lattiapinnoilla. 
3. Konetta ei saa käyttää asfaltti-, betoni- tai muilla erityisen karheilla pinnoilla. 
4. Koneella ei saa kerätä langan pätkiä tai muita esineitä, jotka voivat kietoutua harjan 
ympärille. 
5. Edellisen syyn vuoksi älä lakaise koneella mattotupsuja tai erityisen rispaantuneita 
mattoja. 
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Harjan poistaminen 
Harja voidaan poistaa puhdistamista tai vaihtamista varten. 
 
1. Varmista ettei virta tai varaaja ole 
kytketty päälle. 
2. Käännä pikalakaisin ylösalaisin varoen 
ettet kytke sitä vahingossa päälle. 
3. Käännä koneen etuosasta etulippa irti 
koneesta. 
4. Koneen pohjassa sivuharjapäädyssä 
näkyy klipsi, jota painamalla harjapääty 
sivuharjoineen voidaan ottaa paikoiltaan. 
Nosta pääharjaa ja ota hihna pois 
paikoiltaan. 
5. Nosta nyt harja kokonaan pois. 
6. Poista hiukset, lika ym. pääharjan 
ympäriltä. 
7. Laita harjan toinen puoli paikoilleen ja 
asenna harja paikoilleen päinvastaisessa 
järjestyksessä. Varmista että kuvassa 
näkyvä tappi asettuu oikein paikoilleen. 
 

 
 

 
 

Vianetsintä 
Kone ei toimi kunnolla: 
1. Tyhjennä roskasäiliö. 
2. Poista harjan ympärille kietoutuneet hiukset, nauhat, roskat ym. lika. 
3. Lataa akku täyteen (latausaika tyhjällä akulla n. 8 tuntia). 
 

Akun vaihtaminen 
Akun eliniän päättyessä se tulee hävittää asianmukaisesti ja toimittaa vanhojen akkujen 
kierrätysasemalle. Akun saa vaihtaa vain asian osaava henkilö.  
 
1. Varmista ettei virta tai varaaja ole kytketty päälle. 
2. Irrota teleskooppikahva. 
3. Käännä pikalakaisin ylösalaisin varoen ettet kytke sitä vahingossa päälle. 
4. Paina koneen pohjasta akkutilan luukun lukitusklipsiä ja nosta luukku pois. 
5. Nosta akku sivuun ja ota pohjalla oleva vaahtomuovitäyte pois. 
6. Akun kaapelit ovat pikaliittimellä kiinni koneessa. Paina pikaliittimen klipsiä ja irrota 
akkupistoke. 
7. Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Varmistu että pikaliittimen klipsi 
kiinnittyy kunnolla paikoilleen. 
 
Käytä ainoastaan alkuperäistä maahantuojan toimittamaa akkua ja varaajaa. 
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MAAHANTUONTI – MYYNTI – HUOLTO – VARAOSAT 
 

 
 

Reicap Oy:n yleiset takuuehdot 
 
Reicap Oy myöntää myymilleen uusille koneille 12 kuukauden takuun toimituspäivästä alkaen. Takuu kattaa koneen valmistus- ja 
materiaalivirheet.  
  
Takuun voimassa olon edellytyksenä on, että: 
 
 - konetta käytetään käyttöohjeita ja -opastusta noudattaen. 
 - kone huolletaan ja korjataan Reicap Oy:n valtuuttamassa huollossa. 
 - koneessa käytetään ainoastaan Reicap Oy:n hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. 
 - koneen rakenteeseen ei tehdä muutoksia. 
 
Takuun piiriin eivät kuulu: 
 

- hihnat, harjat, luukut, tiivisteet, suodattimet, ketjut, verkkojohdot, letkut ja   
   toiminnan aikana normaalisti kuluvat osat. 

- henkilövahingot. 
 - kuljetusvahingot. 
 - taloudelliset menetykset. 
 - koneen puutteellisesta huollosta tai puhdistuksesta aiheutuneet vauriot. 
 - kuljetuskustannukset. 
 
Takuu kattaa osat, joissa todetaan valmistu- tai materiaalivirheitä. Takuu aikana ilmenevän vian korjaamiseksi asiakas toimittaa koneen 
Reicap Oy:n valtuuttamaan huoltoon. Asiakas vastaa itse kuljetukseen liittyvistä kustannuksista. Ennen minkään takuutoimenpiteen 
aloittamista on asiasta aina tehtävä ilmoitus Reicap Oy:lle. 
 
Osien palautus: 
Vaihdetut osat on aina palautettava Reicap Oy:lle paitsi jos on sovittu toisin (koskee huoltoliikkeitä). 
 
 
REICAP OY 


