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- Loukkaantumisvaaran välttämiseksi älä käyte laitetta, jos sen leikkausterä on vaurioitunut.
- Käytä vain alkuperäistä akkusarjaa, jossa on lämpösuojaus.
- Ennen kuin laitetta käytetään ensimmäistä kertaa, sen akkuja pitää ladata noin 1,5 tuntia.
- Laite on turvaeristetty ja radiosuojattu.

Ensimmäistä käyttökertaa

- Karvanleikkuukone sisältää irrotettavan akkuyksikön.
- Ennen ensimmäistä käyttökertaa akkuyksikköä pitää ladata noin 1,5 tuntia.
- Kytke akkulaturi pistorasiaan.
- Paina sivuilla olevia irrotuspainikkeita akkuyksikön irrottamiseksi. (Kuva 1a).
- Aseta akkuyksikkö akkulaturiin. Akkulaturin punainen lataustilan merkkivalo (G) syttyy.
- Kun akku on täysin latautunut, akkulaturin merkkivalo (G) alkaa vilkkua. 
- Poista akkuyksikkö akkulaturista ja aseta se laitteeseen siten, että kuulet sen napsahtavan
  paikoilleen (kuva 1b).
- Akkua tarvitsee ladata vain silloin, kun kannettavan laitteen akun varaustason ilmaisin ( C )

       syttyy käytön aikana. Silloin akun kapasiteetista on jäljellä noin 15%. Tällöin akun 
  lataaminen täyteen kestää noin 1,5 tuntia. Toinen akkuyksikkö voi olla varaustelineessä
  aina; se ei ylilataudu. 

Suositus: akkujen käyttöiän pidentämiseksi lataa akkua vain silloin, kun kannettavan laitteen akun 
punainen varaustason ilmaisin syttyy. Kun akku on täysin latautunut, karvanleikkuukonetta voidaan 
käyttää noin tunnin ajan.

Toiminta

- Käynnistä laite käynnistyspainikkeesta (kuva 2a) ja kytke se taas pois päältä käytön jälkeen
  Samasta painikkeesta (kuva 2b).
- Kun liukukytkin on aktivoitu, tarkistuslamppu syttyy hetkeksi ja ilmaisee laitteen olevan 
  Käyttövalmis. 

Leikkauspituuden säätäminen

Leikkausterän säätöominaisuutta voidaan käyttää leikkauspituuden säätämiseksi viiteen eri
pituuteen 0,1-3 mm:n välillä (kuva 3). Siirrä tällöin säädin haluttuun asentoon siten, että se 
napsahtaa paikoilleen.

Puhdistus ja hoito

- Ennen kuin puhdistat akkulaturin, irrota sen pistoke pistorasiasta.
- Älä upota laitetta veteen!
- Irrota rajauskampa laitteesta aina käytön jälkeen ja poista irtokarvat kotelosta ja 
  Leikkausteristä puhdistusharjalla. Irrota ensin leikkausterä (kuva 4a) ja paina puhdistusvipua
 (Kuvio 5). Tämä helpottaa leikattujen karvojen poistamista puhdistusharjalla rajauskamman 
  ja terän välistä (HELPPO PUHDISTAA).
- Lataukseen liittyvät laitteen ja laturitelineen kosketuspinnat on aina pidettävä puhtaina.
- Pyyhi laitetta vain pehmeällä ja hieman kostealla liinalla. Älä koskaan käytä liuottimia tai 
  Hankausaineita.
- Leikkausterä voidaan puhdistaa hygieenisellä suihkeella (tilausnumero 4005-7050). Älä
  käytä muita puhdistusaineita.



-
(200 ml).

- Leikkausteräöljyä ja hygieenistä suihketta voi tilata jälleenmyyjältä tai asiakas-
  palvelukeskuksestamme (Service Centre).
- Jos leikkaustulos heikkenee pitkäaikaisen käytön jälkeen säännöllisestä puhdistuksesta ja 
  Öljyämisestä huolimatta, leikkausterä on vaihdettava uuteen.

Leikkausterän vaihtaminen

- Kytke laite pois päältä käynnistyspainikkeesta (kuva 2b).
- Leikkausterä voidaan irrottaa liu`uttamalla sitä poispäin kotelosta nuolen suuntaisesti (kuva 4a). 
- Aseta uusi leikkausterä koteloon siten, että sen koukku on kotelon reiässä ja paina kunnes
  se napsahtaa paikoilleen (kuva 4b).

Ladattavan akun hävittäminen

- Kun laitteen käyttöikä on päättynyt, hävitä se ympäristöystävällisellä tavalla.
- Käynnistä laite ja anna akun kulua loppuun.
- Paina sivuilla olevia vapautuspainikkeita ja irrota akkuyksikkö (kuva 1a).
- Aseta ruuvimeisseli rakoon ja irrota akkuyksikön kansi.
- Irrota koko alusta ja poista sen jälkeen kukin akku nostamalla ensin sen positiivinen pää
  Alustasta ja sitten toinen pää.
- Vie akut sopivaan keräyspisteeseen.

Käytettyjä paristoja tai ladattavia akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ne on 
Hävitettävä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

TOIMITTAJA:
Oy Teollisuushankinta TH Ab,  KOKKOLA
Puh. 020 765 9580

 Jotta leikkaustulos pysyisi hyvänä pitkään, on tärkeää öljytä leikkausterä säännöllisesti.
  (kuva 6). Käytä vain leikkausteräöljyä, jonka tilausnumero on 1854-7935 
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