
Calibro Zero Leikkauskone

Uskomattoman tehokas ja kestävä leikkauskone vaativaan ammattikäyttöön.

Korkealaatuinen, tarkkuushiottu teräksinen leikkuuterä leveällä muotoilulla leikkaa todella tarkasti ja vaivattomasti, 
ilman vastuksen tunnetta. Portaattomasti säädettävä leikkuupituus ja kuusi erikokoista tallaa mahdollistavat hyvin 
monipuolisen käytön.

Lue turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin alat käyttää konetta. Muista noudattaa perusturvallisuusohjeita
aina kaikkia sähkölaitteita käyttäessäsi. Säilytä käyttöohje vastaisen varalle.

- Varmista, että muuntimen jännite vastaa verkkovirran jännitettä.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta välittömästi, jos laite putoaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä käytä hiustenleikkuukonetta kylvyssä tai suihkussa.
- Pidä laitetta paikassa, josta se ei ole vaarassa pudota veteen.
- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin alat puhdistaa hiustenleikkuukonetta.
- Anna lasten käyttää laitetta vain aikuisten valvonnassa.
- Älä käytä hiustenleikkuukonetta, jos sen liitäntäjohto tai muunnin ovat vahingoittuneet tai jos laite ei toimi kunnolla.
- Älä päästä liitäntäjohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Älä käytä hiustenleikkuukonetta, jos sen terät ovat vahingoittuneet.

Osat:

1. Leikkauskone
2. Puhdistusharja
3. Leikkaustallat 3, 6, 9, 12, 15, 18mm
4. Teräöljy
5. Säätöavain
6. Vaihtokuoret 2 kpl



Käyttö:

Öljyä terä ennen ensimmäistä käyttökertaa. Laite käynnistyy ja sammuu virtakytkimestä. Voit säätää leikkuupituutta 
säätövivusta käytön aikana. Voit myös käyttää leikkuutalloja leikkuupituuden säätämiseksi. Tallojen ilmoitettujen 
leikkuupituuksien saavuttamiseksi säätövivun tulisi olla lyhyimmillään (terät lähimpänä toisistaan).

Päällekytkemisen yhteydessä joskus kuuluva epätasainen äänekäs isku aiheutuu laitteen käynnistymisestä. Tämä on 
normaalia eikä laitteen vika. Jos esiintyy pysyvää kovempaa melua, laite ei ole epäkunnossa, vaan se tulee asettaa 
uudelleen tarkistusruuvilla käytettävissä olevalle syöttöjännitteelle (katso seuraava kappale).

Terän kulkuliike:

Terän kulkuliike asetetaan optimaaliseksi tehtaalla. Terän kulkuliike saattaa kuitenkin muuttua jännitemuutosten 
johdosta. Kulkuliike saattaa lyhentyä alijännitteessä ja suurentua ylijännitteessä. Tarvittaessa tätä terän kulkuliikettä 
voidaan säätää tarkistusruuvista. Käytä mukana toimitettua säätöavainta. Kytke laite päälle virtakytkimestä. Käännä  
tarkistusruuvia säätöavainta käyttäen myötäpäivään, kunnes kuuluu äänekäs ääni. Käännä tarkistusruuvia vain niin 
paljon vastapäivään, että äänekäs ääni lakkaa.

Terän säätäminen

Leikkuuterä asetetaan optimaaliseksi tehtalla. Terä voidaan kuitenkin irrottaa puhdistusta, huoltoa tai 
vaihtoa varten ja terän asentoa voidaan myös tarvittaessa hienosäätää parhaan leikkuutuloksen
aikaansaamiseksi. Löysää terän takapuolen ruuvit. 

Työnnä yläterän hampaat alaterän kanssa samalle tasolle ja vedä yläterää  taakse 0,5 – 1 mm halutusta
leikkauspituudesta riippuen (1). Yläterän vasemmanpuoleisen viimeisen hampaan pitää olla samalla
tasolla alaterän alimman viimeisen hampaan kanssa, tai sen vasemmalla puolella (2). Yläterän
oikeanpuoleisen viimeisen hampaan pitää koskettaa alaterän isoa hammasta (3).

Tue yläterä paikoilleen ja kiristä ruuvit. VAROITUS – varmista, että yläterän hampaat eivät
ylitä alaterää ja että terät ovat kohtien 2 & 3 mukaisesti. Yläterä saattaa rikkoa ihon pinnan,
jos se ylittää alaterän hampaat (kohta 1 viereisessä kuvassa).

Puhdistus ja huolto:

Puhdista ja huolla laite säännöllisesti pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Älä upota laitetta veteen!

Poista jokaisen käytön jälkeen karvan jäänteet leikkuusarjasta puhdistusharjalla. Pyyhi laitetta vain pehmeällä, ehkä 
hieman kostealla liinalla. Älä käytä mitään liuotus- ja pesuaineita! Hyvän ja pitkään kestävän leikkuutehon 
säilyttämiseksi on tärkeää, että leikkuusarja öljytään usein. Laita teräsuoja päälle käytön jälkeen. Säilytä laitetta vain 
paikallaan olevan teräsuojan kanssa.

                         Symboli merkitsee, ettei laitetta saa heittää talousjätteisiin. Toimita laite sähkö- ja
                         elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Oikeaoppinen käsittely edesauttaa ympäristön ja 
                         ihmisterveyden suojelua ja välttää vahinkoa ympäristölle. Käänny tarkempia tietoja varten
                         paikallisen kunnan viranomaisten puoleen.
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