
Wahl Super Taper Cordless leikkauskone
Ammattikäyttöön kehitetty uskomattoman tehokas verkko- ja akkukäyttöinen leikkauskone. Akkukäyttöinen

versio Super Taper leikkauskoneesta, toimii akulla tai verkkovirralla. 

Lue turvallisuus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

• Älä käytä laitetta ohjeiden vastaisesti.

• Varmista, että virtajohdon jännite vastaa verkkovirran jännitettä.

• Pidä laitetta paikassa, josta se ei ole vaarassa pudota veteen. Älä käytä hiustenleikkuukonetta 

kylvyssä tai suihkussa.

• Irrota töpseli pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.

• Älä kääri virtajohtoa laitteen ympärille säilytyksen ajaksi.

• Käytä laitteen kanssa vain valmistajan hyväksymiä tarvikkeita.

• Anna lasten käyttää laitetta vain aikuisten valvonnassa. 

• Älä käytä laitetta, jos virtajohto on vahingoittunut tai jos laite ei toimi kunnolla. Älä päästä virtajohtoa 

kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.

• Älä käytä laitetta, jos sen terät ovat vahingoittuneet. Huollata laite ammattilaisella vian sattuessa.

Tekniset tiedot:

• Malli: Wahl Super Taper Cordless Clipper

• Pituus: 16 cm

• Terän leveys: 40 mm

• Akku- ja verkkokäyttöinen

• 90 minuutin käyttöaika täydellä akulla

• 120 minuutin latausaika



Terän öljyäminen, kuva 1: 

• Tipauta muutama tippa teräöljyä suoraan terän hampaisiin, pyyhi 

ylimääräinen öljy puhtaalla liinalla.

• Käynnistä laite muutamaksi sekunniksi. 

Käyttö:

• Öljyä terät ennen laitteen käyttöä.

• Varmista terän sopiva asento, säädä leikkuupituus kuvan 2

mukaisesti. Kiinitä leikkuutalla halutessasi paikoilleen, käytä

leikkuutallan kanssa lyhyintä terän asentoa.

• Käynnistä laite, toimii akulla tai verkkovirralla.

• Kiinnitä huomiota että virtajohto pysyy löysällä työskentelyn aikana.

Terän vaihto:

• Avaa teräsetin ruuvit (A) ja nosta teräyksikkö irti, irroita ala- ja yläterä toisistaan.

• Terien kiinnitys: Aseta säätövipu lyhyimpään asentoon. Kokoa terät paikoilleen yksi kerrallaan, aseta

yläterä muoviseen nokkaan (B) ja asettele alaterä kohdalleen yläterän päälle. Kiinnitä ruuvit löysästi

ja säädä alaterä oikealle pituudelle (C). Kiristä ruuvit. 

Puhdistus:

• Irrota virtajohto ja sammuta laite aina ennen huolto tai puhdistustoimenpiteitä. 

• Harjaa irtohiukset puhdistusharjalla käytön jälkeen. Öljyä terät ennen laitteen varastointia.

• Pyyhi laitteen ulkopinnat kostealla liinalla.

Maahantuoja:

Sky Group Finland Oy, Helsinki

Y-tunnus 1780012-7

+358 9 72 77 250 

asiakaspalvelu@skygroup.fi

www.skygroup.fi

Symboli merkitsee, ettei laitetta saa 
heittää talousjätteisiin. Toimita laite sähkö- 
ja elektroniikkalaitteiden 
keräyspisteeseen.

http://www.skygroup.fi/

