KÄYTTÖOHJE TRIMMAUSKONE AESCULAP EXACTA
Kiitos kun valitsit ammattimaisen Aesculap Exacta trimmauskoneen. Innovatiivinen, hyvin muotoiltu laite
käyttää uusinta teknologiaa ja se sopii erityisesti tarkkojen rajojen muotoiluun. Erinomaisten
leikkausominaisuuksien lisäksi se on kevyt, hiljainen, ladattava (pikalataus 1 tunnissa) ja sisältää 4pituuksisen leikkuukamman sekä johdon säilytyspaikan.

1. Osien nimet
1 latausvalo
2 laturi
3 laturin kosketuspinnat
4 päällä / pois (On/Off )
kytkin
5 terä
6 terän kiinnitysruuvi
7 laturin kosketuspinnat
8 muuntaja
9 johdon säilytyskotelo
10 leikuukampa
11 öljypullo
12 puhdistusharja
13 avain (laturin pohjassa)

2.Turvallisuus
Lue tämä ohje huolellisesti ennen kuin käytät laitetta. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Jos
luovutat laitteen jollekin toiselle, anna ohjeet mukaan.
2.1 Varoitusten selitykset

Käyttöohjeessa käytetään seuraavia varoituksia:
VAARA – Suuri vaara. Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
VAROITUS - Keskisuuri vaara. Noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoa omaisuudelle.
HUOMIO – Vähäinen vaara. Asiat, jotka tulee huomioida laitetta käytettäessä.
2.2 Käyttötarkoitus
• Trimmauskone on tarkoitettu pieneläinten karvan leikkuuseen.
• Laite on suunniteltu sisäkäyttöön. Älä käytä ulkona (pihalla, terassilla jne.)
• Laite on suunniteltu ammattimaiseen käyttöön trimmausliikkeissä ja eläinlääkäriasemilla. Kun
turvallisuusohjetta noudatetaan, laitetta voi käyttää myös kotona.
2.3 Tärkeää tietoa vaaroista

•
•
•
•

Pidä laite, laturi ja johto pois kosteudesta, vedestä ja muista nesteistä. Älä käytä laitetta kostein
käsin.
Älä upota laitetta tai sen osia veteen tai huuhtele niitä.
Jos laite putoaa veteen, älä enää käytä sitä.
Lisäsuojaa saat asentamalla laitetta varten alle 30mA sulakkeen (ota yhteys sähköasentajaan).

2.4 Yleistä turvallisuustietoa
VAARA:
Sähköiskun vaara! Laitetta ei pidä käyttää tai ladata kylvyssä, suihkussa, pesualtaan lähellä tai märin käsin.
Älä käytä laitetta, jos:
• johto, laturi tai laite on vioittunut
• terä on vioittunut tai murtunut, sillä se voi vahingoittaa ihoa
• laite on pudonnut, näyttää vioittuneelta tai ei toimi normaalisti
• laitteen sähköosat ovat näkyvillä
Kaikissa näissä tapauksissa, irrota muuntaja pistorasiasta ja ota yhteys huoltoliikkeeseen.
2.5 Laitteen turvallinen käyttö
Jotta laite toimisi kunnolla, terää on puhdistettava ja öljyttävä (ks. kohta “puhdistus ja huolto”)
Laite pitää olla pois päältä aina kun:
– laitat sen pois kädestä esim. lataukseen tai tauon ajaksi
– kun liität tai poistat leikkauskamman
– kun öljyät laitetta.
Käytä laitteessa vain alkuperäisiä Aesculap osia (laturi, leikkauskammat, jne).
Älä ikinä koita poistaa pölyä tai vierasesineitä laitteen lisältä terävällä esineellä (kamman piikillä tmv.).
Huollon osoite: Aesculap Suhl GmbH, Fröhliche-Mann-Straße 15, 98528 Suhl / Germany.
Puh: +49 3681 49820, Fax: +49 3681 498234,E-Mail: suhl@aesculap.de
Maahantuoja: PetenKoiratarvike.com, Ratsumestarinkatu 5, 06100 Porvoo.
Puh. 040 482 8802, sähköposti: info@petenkoiratarvike.com.

3. Käyttövalmistelut
3.1 Lataaminen
Laite ei ole heti käyttövalmis. Ennen kuin liität pistokkeen seinään, tarkista että jännite on laitteelle sopiva
(220/230V). Ennen ensimmäistä käyttöä laitetta pitää ladata 2 tuntia. Ylilataaminen ei ole mahdollista.
HUOMIO: Jos käytät uutta ja edellistä mallia laitteesta, voit käyttää latureita ja laitteita ristiin (latausaika on
tällöin 16 h).
• Laita muuntaja (nro 8) pistorasiaan.
• Sijoita laturi (2) tasaiselle alustalle.
3.2 Sähköjohdon säilytys
Jos et tarvitse täyspitkää johtoa, sen voi säilyttää lokerossaan laturin alla (nro 9).
• Irrota muuntaja pistorasiasta.
• Käännä laturi ylösalaisin.

•

Kiedo ylimääräinen johto lokeroon, jätä tarvittava määrä ulkopuolelle lokerossa olevan reiän
kautta.

4. Käyttö
4.1 Laite päälle / pois
• Laita laite päälle liu’uttaamalla katkaisija (nro 4) eteenpäin.
• Laita laite pois päältä liu’uttamalla katkaisija asentoon 0.
4.2 Leikkuukamman toiminta
Laita laite pois päältä ja liu’uta leikkuukampa terän päälle, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
Nyt voit leikata laitteella tavalliseen tapaan.

Leikkuukamman voi säätää neljään eri leikkauspituuteen (n. 3–6 mm). Tämä tapahtuu
työntämällä kampaa haluttuun asentoon. Mitä pidemmälle työnnät leikkuukampaa terän
päällä, sen lyhyemmäksi se leikkaa.

5. Puhdistus ja huolto
Jotta laite toimisi moitteettomasti, puhdista ja öljyä laite säännöllisesti.
Terän puhdistus
VAROITUS: Leikkuupää (terää liikuttava osa) vaurioituu jos sen poistaa. Älä koskaan poista sitä. Kun sen
ottaa pois paikaltaan, sitä ei saa takaisin.
Jos laitetta käytetään päivittäin, myös terä (nro 5) pitää puhdistaa päivittäin.
• Laita laite pois päältä.
• Poista leikkuukampa, jos se on paikallaan.
• Puhdista irtokarvat harjalla (nro 12).
Terän öljyäminen
Jotta terä leikkaisi hyvin ja se kestäisi pitkään, se on öljyttävä säännöllisesti, mieluiten
päivittäin.
• Poista leikkuukampa, jos se on paikallaan.
• Öljyä alueet, jossa terän ylä- ja alaosa koskevat toisiinsa (ks. oheinen kuva).
Terän vaihtaminen
Laitteen terä on kuluva osa. Vaikka siitä huolehtisi huolellisesti, sen leikkauskyky huononee
ajan myötä. Vaihda kulunut terä uuteen.
VAROITUS: Älä kierrä leikkuupään ruuvia liian tiukkaan, jottei laitteen kuori vaurioidu.
Varmista, että On/Off –kytkin on asennossa 0.
• Poista avain (nro 13) laturin pohjasta ja löysää terän kiinnitysruuvi sen avulla.

•
•
•

Poista ruuvi (nro 6) kokonaan.
Työnnä terää peukalolla ylöspäin.
Ota uusi terä ja työnnä sitä kunnes se napsahtaa paikalleen. Kierrä ruuvi takaisin paikalleen.

Kun terä on pois paikaltaan, puhdista irtokarvat laitteen sisältä harjalla.

Laitteen puhdistus
Puhdista laite silloin tällöin kostealla rievulla ja kuivaa se.
Latauspintojen puhdistus: Jos laitteen latauspinnat (nrot 7 ja 3) ovat likaiset, laite ei lataudu kunnolla.
• Puhdista kosketuspinnat kankaalla tai vanulla, joka on kostutettu alkoholiin tai spriihin.
Uudelleenladattavan NiMH akun huolto
Jotta akun latauskapasiteetti säilyisi, suosittelemme silloin tällöin käyttämään laitetta niin kauan, että
moottori pysähtyy.
Jos akku on lopussa (moottori pysähtyy), laita laite pois päältä (kytkin asennossa 0) ja laite laturiin.
• Huolehdi, ettei laite jää päälle kun sen moottori pysähtyy.
• Huolehdi, että kytkin on asennossa 0 kun laitat laitteen laturiin.

6. Mitä teen jos…
… laite ei käynnisty?
• Onko akku vähissä? Laita muuntaja pistokkeeseen ja lataa trimmauskone.
• Onko terä kuivunut? Öljyä terä.
…terä jumittuu? Öljyä terä.
…latausvalo ei syty ladatessa?
• Puhdista laturin kosketuspinnat.
• Laite ei ehkä ole oikein laturissa. laita se kunnolla paikalleen.
• Onko muuntaja pistokkeessa?
… laite sammuu itsekseen?
• Akku on vähissä. Lataa laite.
• Akku ei enää lataa. Ota yhteys Aesculap huoltoon.

7. Laitteen hävitys
Tässä laitteessa on integroitu akku, joka pitää poistaa ennen laitteen hävittämistä.
Avaa leikkuupään ruuvi ja poista laitteen kytkin (katso kuvia). Työnnä sisäosa ulos ja ota patteri pois. Hävitä
patteri erikseen.

Kun laitetta ei enää käytetä, toimita se soveltuvaan kierrätyspisteeseen. Ei saa hävittää talousjätteen
mukana.

8. Tekniset tiedot
Tuote
Exacta/Isis
Muuntaja
220-240 V ~ 50/60 Hz
Äänitaso
LpA ≤70 dB(A)
Vibraatiotaso ah = 2.76 m/s²

Lisälaite
1 leikkuukampa
Mitat
140 x 30 x 36 mm
Paino
120 g
Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

9. Kahden vuoden takuu
Aesculap myöntää laitteelle kahden vuoden takuun ostopäivästä lukien. Takuu koskee valmistus- ja
materiaalivikoja. Takuu ei koske laitteen virheellisestä käytöstä, normaalista kulumisesta tai sopimattomien
lisälaitteiden käytöstä aiheutuneita vikoja. Myöskään laitteen käyttöön vähän tai ei ollenkaan vaikuttavat
vauriot eivät kuulu takuun piiriin.
Jos laitteessa ilmenee korvattava vika takuuaikana, Aesculap joko korjaa laitteen tai vaihtaa sen uuteen.
Takuun ehtona on, että tuote ja ostokuitti on toimitettava Aesculapille (sen edustajalle) takuuaikana.
Valmistajan takuun lisäksi tuotteen myyjä voi myöntää tuotteelle takuita. Ne eivät vaikuta valmistajan
takuuseen.
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