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Argos2 jalahooldusseade on toodetud järgides rangeid kvaliteedikriteeriume 
ning selle disainis on kasutatud uusimat tehnoloogiat. Selle juhendi pildid 
võivad teie ostetud tootest veidi erineda, sest me arendame pidevalt oma 
tooteid edasi. 

 

See kasutusjuhend sisaldab detailset kirjeldust ja selgitust, kuidas  Argos2 

seadet kasutada. Kui teil on küsimusi või ettepanekuid, võite meiega telefoni 
või e-kirja teel ühendust võtta. 

 

See kasutusjuhend kuulub Argos2 seadme juurde. Hoidke seda kindlas kohas. 
Kui annate selle toote kellelegi teisele, palun pange kaasa ka see dokument, 
sest see sisaldab olulist infot selle kohta, kuidas toodet õigesti kasutada. 

 

Funktsioonide lühikirjeldus 
Argos on seade nahapaksendite ja küünte raviks. See käsiseade sobib selliste 
pöörlevate tööriistadega nagu teemantlihvijad, terasest lõikurid ja keraamilised 
lõikurid. Need võivad saavutada kiiruse kuni 40 000 pööret minutis ning see 
pakub tõhusat viisi kudede eemaldamiseks. Pöörlemise suunda saab 
nupuvajutusega muuta. Integreeritud pihustifunktsioon ühendab 
usaldusväärselt tekkiva tolmu ning integreeritud filtriga imemisfunktsioon imeb 
tõhusalt ära kõik tolmuosakesed.  Puuri kiirust, pritsimisvedeliku kogust ja 
imemisfunktsiooni saab hoova abil reguleerida. 
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Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks. 
 

 

 Tööpiirkonna sisseseade peab vastama asjakohastele 
määrustele. Seadke seade üles nõnda, et ventilatsiooniavad ei 
ole kaetud ning heitõhk saab hästi väljuda. 

 

Elektrilöögi riski vältimiseks tohib seda seadet ühendada 
ainult kaitsejuhiga varustatud voolallikasse. 

 

Kui te tõmbate toitepistiku välja, peatab see ühenduse 
vooluvõrguga. Seadke seade paika nii, et toitepistik on 
alati ligi pääsetav. Samuti peaks toitelüliti alati lihtsalt 
ligipääsetav olema. 

 

Lülitage seade sisse ainult siis, kui käsiseade asub 
turvaliselt käsiseadme hoidjas või kui hoiate seda 
turvaliselt käes. 

 

Vältige vedelike sattumist juhtseadmesse. See võib 
kahjustada elektroonilisi elemente. 
Puhastage karbi välispinda ainult niiske lapiga. Võtke 
seade kindlasti enne vooluvõrgust välja. 

 

Ainult siis, kui tõmbate juhtme vooluringist välja, võite 
olla kindel, et seade on täielikult vooluvõrgust 
eemaldatud. Kontrollige regulaarselt, et toitekaabel ei 
oleks kahjustatud, kui see juhtub laske volitatud 
teeninduskeskusel see välja vahetada või parandada. 

 
Hoidke ära oma juuste mähkumine ümber liikuvate 
osade. 
Vajadusel kandke juuksevõrku. 
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Kui töötate materjalidega, mis võivad toota tolmu või 
niiskust, kasutage puurimisüksust koos imemis- või 
pihustamistehnikaga. Kandke nina- ja suu kaitsemaski. 
Järgige alati kasutatavate materjalide tootjapoolseid 
ohutusjuhiseid. 

 

Ohutuse tõttu peate selle seadmega töötades alati 
kandma ühekordseid kindaid ja kaitseprille. Lisaks sellele 
peab kandma ka EN 14683 tüüp IIR või EN 149 FFP 2 
vastavat näomaski. 

 
Filtrit vahetades on soovitatav kanda EN 14683 tüüp IIR 
või EN 149 FFP 2 vastavat näomaski. 
 

 Kasutage imemisfunktsiooni ainult siis, kui olete 
paigaldanud imemisfiltri. Kontrollige seda filtrit iga 10 
töötunni järel. Kui see on täis, palun vahetage see välja. 
Filter tuleks välja vahetada vähemalt iga 50 töötunni järel. 

 
Ärge kunagi kasutage imurit vedelike (ega õhu/vee udu, 
mis sisaldab vedelikuosakesi) imemiseks. 

 
Kui seadmest lekib vett, on tegu häirega. Seade tuleb 
pistikust välja võtta ja seda ei tohi enam kasutada. 
Kasutage ainult destilleeritud vett koos steriliseeriva 
lisandiga (nt. hadewe Aqua Hy toode nr 8555). Kui 
kasutate teisi marke, pöörake tähelepanu nende 
juhenditele, et näha, kas võite neid soovitud otstarbel 
kasutada. Ärge kunagi kasutage kraanivett. Juhul kui 
töötate alkohoolse vedelikuga või mõne muu põleva 
vedelikuga, on alati olemas tulekahju või plahvatuse oht. 
Ärge kunagi täitke mahutit seadme kohal, et vesi ei loksuks 
eksikombel maha ega satuks seadme sisse. 
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 Vahetage pihusti vedelikku iga päev. Lisage alati 
destilleeritud veele desinfitseerivat lisandit. 

 

Loputage mahutit igapäevaselt ja täitke see iga päev 
värske veega. 

 

Tühjendage seade, kui seda pikemat aega ei kasutata 
(nt. enne puhkusi). Tehke mahuti tühjaks. Seadistage 
pihusti funktsioon maksimumi peale. Nüüd alustage 
pihustamist ja vesi pritsib umbes 3 min. Vesi paisatakse 
tervest pihustisüsteemist ja käsiseadmest välja. 

 

Kindlustage, et protseduuri ajal hoitakse patsiendi jalga ja 
käsiseadet kindlalt paigal. Vigastuste vältimiseks töötage 
patsiendi jalal väga ettevaatlikult ning kasutage vaid 
kerget survet 

 

Kindlustamaks, et puur/tööriist sobitub kindlalt 
kinnituspadrunile, ärge töötage tööriistadega, mis on: 
• õlise varrega 
• kulunud 
• paindunud 

 

    Enne seadme kasutamist kindlustage, et: 
• tööriista saab suruda kinnituspadrunis piisavalt sügavale 

• (Testige seda mõõtevardaga ja vajadusel puhastage) 

• sisestatud tööriist sobitub korralikult kinnituspadrunisse 
ja ei ole kinnipigistamise ajal kaldus/kinni kiilunud 

• tööriist on maksimaalse kiirusega kasutamiseks heaks 
kiidetud (vaadake tootja juhiseid) või kasutage ainult 
instrumendi poolt nõutud kiirust 

• tööriist on täiesti kuiv. 



Ohutusjuhendid 

7 

 

 

 

Turvalisuse huvides ärge vahetage tööriista, kui mootor 
töötab. 

 

Lülitage seade kohe välja, kui: 
• puur tuleb ravi ajal küljest ära 
• mootor blokeerub ravi ajal 

 

Järgige alati kasutusjuhendit. Ärge teostage mistahes 
parandustöid, modifikatsioone ega hooldust ise. Seda 
võib teostada ainult volitatud spetsialist. Toitekaablit võib 
vahetada samuti ainult tootja või volitatud spetsialist. 
Hooldusdokumendid võib anda nõudmisel 
remonditöökojale ja koolitatud tehnikutele. Ärge kunagi 
eemaldage korpust siis, kui seade on pistikus, sest 
mõned komponendid on voolu all. Kvalifitseeritud 
inimestele (remonditöökodadele) võib anda varuosade 
nimekirja. 

Vastutust ei võeta seadme volitamata või ebaõige muutmise 
eest, see muudab kehtetuks garantii ja mistahes muud 
kohustused.  

 

Seda seadet võivad lapsed alates 8. eluaastast ning 
väiksemate füüsiliste, sensoorsete või vaimsete 
võimetega inimesed või need, kel puuduvad kogemused 
ja teadmised, kasutada kas järelvalve all või juhul kui 
neile on antud seadme ohutu kasutamise juhised ja nad 
mõistavad sellega seotud ohte. 
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Puhastamine ja desinfitseerimine 
 

Puhastamine ja desinfitseerimine 

 

    See seade sobib pöörlevate instrumentidega, mis ei  
 
läbista nahka või limaskesta ega põhjusta 

tahtmatult vigastusi. Kasutamiseks järgige allpool toodud 
puhastus- ja desinfitseerimisjuhiseid. 
Tehke peale iga ravikorda läbi need etapid: 

 

Kõigepealt eemaldage pöörlev tööriist (ehk puur). 
Selleks pöörake tähelepanu tootjapoolsetele juhistele. 

 

Eemaldage riidejäägid pühkides seadet kergelt niisutatud 
paberrätiga. Peale seda puhastage kõik pinnad desinfitseeriva 
riidega (nt. Mikrozid AF või Schülke ja Mayr rätiga). 



 

 

Üksuse tundma õppimine 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

7 8  9 10 11  12  13 14 
1 Ekraan 
2 Nupp imemise alustamiseks ja imemise astme reguleerimiseks 
3 Nupp pritsimisvedeliku koguse reguleerimiseks 
4 Imemisvooliku ühenduskoht 
5 Veemahuti kaas 
6 Veemahuti 
7 SISSE/VÄLJA  nupp (liinipinge ei ole lahti ühendatud, seade 

on ooterežiimil) 
8 Käsiseadme aeglustamine 
9 Käsiseadme kiirendamine 
10 Lüliti režiimi muutmiseks (pihusti või imemine) 
11 Lüliti käsiseadme/pihusti SISSE/VÄLJA lülitamiseks. 
12 Lüliti puuri pöörlemissuuna muutmiseks 
13 LED (põleb vastupäeva pöörlemisel) 
14 Jalalüliti pesa 



 

 

Palun lugege enne seadme 
kasutamist juhendid põhjalikult läbi 
ja pange hoolikalt tähele 
ohutusteavet. Hoidke see juhend 
alati kõigile puuri kasutajatele 
kättesaadavas kohas. 

 

Kasutusala 
Seda seadet peaksid kasutama 
ainult jalahoolduse 
kvalifikatsiooniga inimesed. Enne 
töö alustamist peaks kasutaja 
seadet tundma õppima, lugedes läbi 
selle kasutusjuhendi või saades 
juhiseid teiselt kasutajalt. Seda 
seadet peab kasutama ainult 
suletud ruumis. Seda võib kasutada 
haiglates, kommertskeskkonnas või 
kodudes. Seade ei ole mõeldud 
operatsioonisaalis kasutamiseks. 

 

Seadme võib sisse seada kabinetis 
või seda võib kasutada 
kaasaskantava seadmena (nt. 
kandekotis). See sobib 
kasutamiseks järgmises ulatuses: 
• Jalahooldus: Lihvimine, 

trimmimine ja poleerimine. 
(Tähelepanu: Imur või pihusti 
peavad jalahoolduse ajal töötama). 

• Maniküür:    Lihvimine, viilimine ja 
poleerimistööd. 

 

Pihustusvedelikuga 
täitmine 
Tõmmake pihustusvedeliku mahuti 
käepideme juurest välja. Hoidke ühe 
käega mahuti kaant ja pöörake 
mahuti konteiner maha. 
Nüüd täitke see destilleeritud veega 
ja mikroobidevastase vedelikuga 
(nt. AQUA HY, toode nr. 8555). 

 
Ärge ületage mahutit täites 
maksimaalset taset. 

 

Mahuti kaant tagasi keerates 
veenduge, et see on õigesti suletud. 
Vastasel juhul ei teki survet. 
Asetage mahuti tagasi korpusesse. 

 

 

Seade on mõeldud     tööks 
 

pöörlevate instrumentidega, mis ei 
tungi õigel kasutamisel naha ega 
limaskesta sisse, kuid võivad tekitada 
kahjustusi kogemata. 
 

Hoiatus:    Pediküüri 
piirkonnas peate töötama 
koos imemistehnikaga 

 
 



 

 

Kasutamine 
Tööpiirkond peab vastama 
kirjeldatud tingimustele. Seadke 
seade üles nõnda, et õhupilud ei 
oleks blokeeritud ja väljutatav õhk 
pääseb hästi välja. Takistamata 
õhuvoolu tagamiseks peab 
seadmest paremal olema vähemalt 
12 cm suurune vahe. 
Positsioneerige seade nii, et 
töönupud oleksid käeulatuses ja 
vooliku väljalaskeots oleks patsiendi 
jalast maksimaalselt 60 cm 
kaugusel. Seade peaks asuma 30-
90 cm põrandast. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Joonis: Näide jalahooldusseadme paigutusest 
raviruumis. 

Kui teil on jalglüliti, sisestage selle 
pistik seadme paremal küljel 
olevasse pessa, mis näitab seda 

sümbolit . 

Veenduge, et mahuti on 
pihustamisvedelikku täis. 

 

Kontrollige, et filtrikott ja tolmufilter 
on õigesti sisestatud. 

 

Veenduge, et seade on fikseeritud. 
 

Seadme tagaküljelt leiate pealüliti.  
Seadme sisse lülitamiseks vajutage 
seda. 

 

 
Joonis: Tööpiirkonna vaade linnulennult 

Võtke käsiseade üles 
 

Seadme kasutamiseks vajutage 
nuppu 
(7) seadme esiküljel. 



 

 

 

Kasutamine 
 

Järgmises peatükis kirjeldatakse 
millises järjekorras peaksite seadet 
kasutama. Lisaks kirjeldatakse 
üksikuid samme üksikasjalikult. 
Palun lugege enne kasutamist kogu 
juhend läbi. 

 

Peale seadme ühendamist 
vooluringi, vajutage ooterežiimi 
nuppu (7), et panna seade 
pöörlema. Kasutage lüliteid (8) ja 
(9), et valid pöörlemiskiirus. Tootjad 
annavad tihti soovitusi 
optimaalseteks pöörlemiskiirusteks. 
Siiski on oluline jälgida, et te ei 
ületaks kunagi maksimaalset 
soovitatavat pöörlemiskiirust. 

 

Nüüd võite valid pöörlemissuuna, 
kasutades nuppu (12). Kõige 
rohkem kasutatakse päripäeva 
pöörlemist. Enamik 
lihvimisinstrumente (terasest 
instrumendid teraslõikuritega) on 
optimeeritud kellasuunas 
kasutamiseks. Pöörlemise suund ei 
ole teemantlõikurite ja 
kõrgekvaliteetse korundlihvija 
tõhususe jaoks oluline. Vastupäeva 
töötamine võib olla kasulik siis, kui 
näiteks tolm segab päripäeva 
töötamisel teie vaatevälja. 

 

Nüüd võite nuppu (3) reguleerides 
pihusti sisse lülitada, võite ka 
seadistada piserdusvedeliku 
kogust. 

 

Imuri kasutamiseks vajutage (10) ja 
alustage imemist nupuga (2). 

Peale kiiruse ja piserdusvedeliku 
koguse või imuri seadistamist võite 
alustada tööd. 

 

Kui soovite teha pausi või töö 
lõpetada, vajutage ooterežiimi 
nuppu (7). Käsiseadme mootor ja 
imur/pihusti lülituvad välja. 
Käsiseadme võib nüüd asetada 
seadmest paremal olevasse 
hoidikusse. Alternatiivina võite 
seadme ooterežiimile lülitada ka 
jalglüliti nuppu vajutades. 

 

Kui seaded mõnda aega ei 
kasutata, soovitame selle pistikust 
välja võtta. See säästab elektrit. 
Pistik tuleb alati peale töö 
lõpetamist välja võtta. 



 

 

 

Tööasend 
Järgmistel piltidel on näited, kuidas 
jala erinevatel piirkondadel töötada. 
Veenduge alati, et jalg on tugevas 
haardes ning et saate töötada 
vabalt, ilma pingutuseta. 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

Täitmine 
pihustusvedelikuga 

Lülitage seade välja. Tõmmake 
pihustusvedeliku mahuti käepideme 
juurest välja. Hoidke mahuti kaant 
käes ja keerake mahuti lahti. 
Nüüd täitke see destilleeritud veega 
ja mikroobide vastase vedelikuga 
(nt. AQUAHY, toode nr. 8555). 

 

  

    Ärge täitmisel ületage  
mahuti maksimaalset taset 

 
Nüüd keerake mahuti kaas tagasi 
mahutile. Kaant mahutile tagasi 
keerates veenduge, et see on 
õigesti suletud. Vastasel juhul ei 
teki survet. 
Asetage mahuti tagasi korpusesse. 
Lülitage masina taga asuv toitelüliti 
sisse. 

 

Tähelepanu:  Ärge kunagi 
kasutage kraanivett. 
(Lubjastumise oht). 
Samuti ärge kasutage 

plahvatusohtlikke ega kergesti 
süttivaid vedelikke, nt. alkoholi. 
Märkus: Mahuti filter (toode nr. 
3479) peaks olema täielikult surve 
all, muidu ei imeta vett sisse. 

 

Veefilter peab olema 
täielikult vee all, muidu ei 
imeta vett sisse. 

Filtri 
kinnitamine/vahetamine 

 
Eemaldage kaas koos filtriga (Art. 
5115). Nüüd saab filtri plaadilt ära 
tõmmata ja välja vahetada. Ärge 
kunagi töötage täis filtriga või ilma 
filtrita. Pange kaane plaat peale. 
Kaane plaat peab olema tasa-
pinnaliselt aga võib veidi liikuda. Kui 
imurpuhastaja töötab, on see 
tihedalt kinni. 

Soovi korral võite paberfiltri 5115 
asemel kasutada ka mikrofiltrit (Art. 
nr. 5179). 
 

 
 

Puuri sisestamine 
Käsiseade on varustatud 
kinnituspadruniga, mis hoiab kõiki 
kuni 2,35 mm diameetriga puure ja 
mida tavaliselt kasutatakse 
podiaatrias. Kinnituspadruni 
avamiseks vajutage must nupp oma 
pöidlaga ettepoole ja jätke see sinna. 
Nüüd sisestage tööriist nii sügavale 
kui võimalik. Tõmmake must nupp 
tagasi ja tööriist klammerdatakse 
kinni. 



 

 

 

Seadme või pihustusfunktsiooni välja 
lülitamisel pumbatakse pihusti vedelik. 
voolikutest täielikult tagasi mahutisse. 
Selle protsessi ajal võib mahutist kostuda 
mulisemist. 

 

Kuivatamine/tööriista 
vahetamine 
Vajutage nuppu (11) ning käsiseade ja 
pihusti lülitatakse välja. Nüüd tuleb õhk 
käsiseadme ülaosast välja, seda võite 
kasutada hiljutise ravikoha 
kuivatamiseks. 
Kui vajutate nuppu (11) uuesti, töötavad 
pihusti ja käsiseade uuesti. 

 
Vihje: Seda funktsiooni saab 

kasutada ka tööriistade 
vahetamiseks, kui käsiseade ei 
tööta. 

 

Jalglüliti (Art. 0970) 
 
 

 

 
 

Turvalisuse tõttu vahetage 
tööriista ainult siis, kui 
käsiseade on välja lülitatud. 

Kiiruse reguleerimine 16 
Pange käsiseade tagasi käsiseadme 
hoidjasse või hoidke seda käes. 
Lülitage seade lülitiga (7) SISSE. Nüüd 
saate lülitite (8) ja (9) abil soovitud 
kiiruse reguleerida. Valige suund lülitiga 
(12). 

Pihusti 
Lülitage pihusti funktsioon sisse, 
vajutades lülitit (10). Nüüd täitub pihusti 
süsteem automaatselt ning 
käsiseadmest paiskub esimese 15 
sekundi jooksul välja tugev 
piserdusvedeliku voog. Seejärel saate 
soovitud piserdusvoogu reguleerida, 
pöörates nuppu (3).  

 
Jalglüliti kasutamine Kahjustuste 
vältimiseks kasutage ainult Hadewe 
originaaljalglülitit. Sisestage jalglüliti pistik 

selle sümboliga pesasse:  

Jalglüliti funktsioon 
Kui pihusti on sees ja te vajutate lülitit 
ühe korra, piserdusvoog peatub. Kui 
vajutate seda teist korda, käsiseade 
peatub. Kui vajutate lülitit kolmandat 
korda, hakkavad mõlemad funktsioonid 
uuesti tööle. 

 

Jalglülitiga töötades hoolitsege selle 
eest, et kasutate vaid instrumente, 
mis on seadme maksimaalse 
kiirusega kasutamiseks heaks 
kiidetud. 



 

 

 

Pesur 
 

Käsiseadme ülaosa on varustatud valge 
pesuriga (artikkel nr. 4571). See pesur 
tuleb iga nelja nädala tagant uue 
vastu välja vahetada, juhul kui seda 
ei vahetata võib vesi sattuda 
käsiseadmesse ja põhjustada 
sisemistele osadele palju kahjustusi. 

 

Pesuri vahetamine 17 
Kruvige käsiseadme ülaosa maha. 
Tõmmake pesur tangidega välja. Otsige 
seadme ülaosalt ja selle ümbrusest 
pisikesi pesuri osi, kui neid leiate, 
eemaldage need. Pange tähele, kuidas 
pesur oli paigaldatud. 
Lükake ülaossa uus pesur. 
 

 

 

Veefilter (Art. nr 3497) 

Isegi väikesed mustuseosakesed 
võivad otsiku ummistada. 
Selliste ummistuste vältimiseks on 
mahuti kaane sisse paigaldatud 
veefilter. Soovitame seda vahetada iga 
kord, kui see on mustusega kaetud ning 
vähemalt kaks korda aastas. Veenduge 
ikka ka selles, et mahutisse ei satuks 
mustuseosakesi ning loputage seda 
regulaarselt. 

 

Veefiltri vahetamine 
 

Võtke mahuti kork ära.  Hoidke 
metallosa (A) ühes käes ja kruvige 
veefilter (B) maha.  Nüüd saate uue filtri 
peale kruvida. 



 

 

 

 

Puhastusfunktsioon 
Kui otsik on blokeerunud, kasutage 
puhastusfunktsiooni. 
Lülitage seade välja.  Eemaldage 
esmalt veefilter. (Selle juhised leiate 
eespool olevast peatükist). Täitke 
mahuti destilleeritud veega. Sulgege 
mahuti ja pange see seadmesse tagasi. 
Reguleerige piserdusvedeliku kogus 
(nupp 3) maksimumi peale. Nüüd 
vajutage kahe sekundi jooksul nupule 
(12). Ekraanilt leiate teate CL, soovi 
korral võite protsessi tühistada, 
vajutades nuppu (7).  Täielik 
puhastusprotsess kestab kolm minutit. 
Puhastusprotsessi ajal pestakse vesi 
kogu pihustisüsteemist välja. 
Mustuseosakesed loputatakse 
mahutisse. Ärge seda vett uuesti 
kasutage, vaid puhastage mahuti kohe 
peale otsiku blokeeringu puhastamist. 
Vastasel juhul võivad mustuseosakeses 
kokku kleepuda. 
Puhastage veefilter hoolikalt ja pange 
see tagasi adapterisse. Täitke mahuti 
uue veega. 

 

 
 

Kui otsik on blokeerunud, kasutage 
ainult puhastusfunktsiooni. Ärge 
kasutage seda funktsiooni, kui seade 
töötab õigesti. 

Kinnituspadruni 
puhastamine 
Pesuri tõttu võib käsiseadmesse 
sattuda väga vähe mustust. Aja 
möödudes võib tekkida mustus ja 
segada käsiseadme tööd. Seetõttu 
puhastage kinnituspadrunit iga kuu. 

 

Kinnituspadruni eemaldamine 
Keerake käsiseadme ülaosa tangide 
abil lahti: 

 
Puhastage nüüd käsiseadme 
sisemus ja ülaosa kuiva harjaga. 

 

Vajutage must nupp ettepoole, et 
avada kinnituspadrun. 



 

 

Mida on vaja teha? Kui tihti? Kelle 
poolt? 

Kinnituspadruni 
puhastamine, pesuri 
4571 vahetamine 

Iga kuu kasutaja 
poolt 

Pesuri 571 vahetamine Iga 50 töötunni 
tagant kasutaja 
poolt (kontrollida 
iga 10 tunni 

Filtri 3497 vahetamine Iga 6 kuu tagant 

Hooldus remonditöökoja 
poolt (kulunud osade 
vahetamine, mootori 
harjade kontrollimine, 
korpuse kontrollimine, 
puhastamine, 
olemasolevate lekete 
kontrollimine)  

Iga 500 tunni 
tagant 
remonditöökoja 
poolt 

 

 

Asetage esimene võti (vaadake 
allolevat pilti) teljele ja hoidke seda 
tugevasti. Kruvige kinnituspadrun teise 
esiliiniga võtmega välja. 

 
 

Kinnitusseadeldise kokkupanek toimub 
vastupidises järjekorras. Veenduge, et 
kinnitusseadeldis on kokku pannes 
avatud. 

 

Kinnituspadruni puhastamine 
Leotage kinnituspadrunit lakibensiinis 
või spetsiaalses tööriistade 
puhastamiseks mõeldud vedelikus. 
Puhastage kinnituspadruni pilud ja auk 
harja või kaabitsaga. 
Loputage kinnituspadrunit põhjalikult ja 
laske sel kuivada. Pange väike tilk õli 
oma pöidlale ja nimetissõrmele. 
Hõõruge sõrmi omavahel kuni 
sõrmedel on vaid väga vähe õli. 
Nüüd võtke kinnituspadrun ja pange 
see nende kahe sõrme vahele ja 
keerake ümber. 
Kinnituspadrunile peaks jääma vaid 
väga õhuke õlikiht. See on oluline: 
vähem on rohkem kui liiga palju. 

Hoolduse ülevaade 
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Käsitlemisjuhised 
 

Hoiustage käsiseadet alati 
ülaosa allpool. Sedasi saate 
vältida vedeliku sattumist 

käsiseadmesse. 
 

Ärge kunagi pange käsiseadet 
mistahes vedeliku sisse ning 
ärge käsiseadet kunagi õlitage 
ega määrige. Puhastage 

selle pinda niiske lapiga. Pöörake 
tähelepanu sellele, et niiskus ega 
vedelik ei satuks käsiseadmesse.   
Ärge kunagi kasutage pihustiga 
desifitseerimisvahendit. 

 
          

    Ärge kunagi pange märgi puure 
ega instrumente käsiseadmesse. 
 
Selle niiskus võib kahjustada 
käsiseadme sisemisi osi. 

 

Kõik Hadewe kasutatavad 
materjalid ennetavad rooste 
teket. Juhul kui käsiseadmelt 
on leitud roostenakkust, on 
põhjalik läbivaatus ja uurimine 
alati tuvastanud, et rooste on 
välise päritoluga (mis oli nendel 
juhtudel enamasti põhjustatud 
kasutatud tööriistadest). 

 

Isegi tuntud tootjate 
kõrgekvaliteetsest terasest 
instrumentidel võib tekkida 
rooste, näiteks valede keemiliste 
puhastusvahendite ja 
desinfitseerimisvahendite 
kasutamise tulemusel. See 
kõrvaline rooste mõjutab 
käsiseadme sisemiste osade 
rooste õitsemist ja põhjustab 
süvendite teket. Seega, kui te 
käsiseadmega ei tööta, 
eemaldage alati sellest 
puur/tööriist. 

 

Kindlustage alati, et te ei lase 
käsiseadmel maha kukkuda ega 
mistahes põrutusi saada. 

See võib kahjustada kuullaagreid ja 
mootorit. 
 

Töötage ainult ilma vigadeta 
tööriistadega. 

 

Ärge töötage tööriistadega, mis  
- on painutatud või tasakaalust väljas 
- mille vars on ära kulunud või 
- roostes. 

 

 
Vigaste tööriistadega töötamine 
põhjustab käsiseadmele 
tugevamat vibratsiooni. 
Tagajärjeks võivad olla 

kuullaagrite, kinnitustehnika või 
mootori kahjustused. 

 

Suure survega töötamine ei 
paranda teie töö tulemust, sest 

mootor aeglustub. Teine puudus on 
tugevam mõju kuullaagritele ja 
mootorile, mis lühendab pikas 

perspektiivis nende eluiga. 
 

Sarnane mõju võib olla ka alati 
täiskiirusel töötamisel. Palun 
veenduge, et kasutatav kiirus 
vastab tehtavale tööle ja 
instrumentidele, millega töötate. 
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Veaotsing 
 

 

 

Käsiseade vibreerib, on väga 
lärmakas ja/või selle esiosa läheb 
kuumaks 
Painutatud puurid/tööriistad 
� Kasutage selle testimiseks 
erinevat puuri/tööriista.   
Puuri/tööriista ennast saab testida 
Hadewe puuri võlli testeriga (Art.  nr. 
4990), et näha kas see on 
paindunud). 

 

Ületati tööriista maksimaalset 
lubatud kiirust, mis põhjustas tugeva 
vibratsiooni � pöörake tähelepanu 
tööriista (nr. puuri, korgi ja 
instrumendi) tootja käsitlemisinfole. 

 

Puuri/tööriista sisestamine on 
raskendatud või ei ole üldse 
võimalik. 
Painutatud puurid/tööriistad 
� Kasutage selle testimiseks 
erinevat puuri/tööriista.   
Puuri/tööriista ennast saab testida 
Hadewe puuri võlli testeriga (Art.  nr. 
4990), et näha kas see on 
paindunud). 

 

Kinnituspadrun on must  
� Puhastage kinnituspadrun 
vastavalt kasutusjuhendi juhistele. 

 
Puur ei kinnitu või ei pöörle 

Kinnituspadrun ei ole hästi 
pingutatud � Pingutage 
kinnituspadrun vastavalt 
kasutusjuhendi juhistele. 

 

Käsiseadme nuppu ei saa kergelt 
liigutada 
Kinnituspadrun on must  
� Puhastage kinnituspadrun 
vastavalt kasutusjuhendi juhistele. 

 

Kummirõngas nupu all väändub 
kasutades. � Väänake seda 180°. 

 

See ei pihusta 
Survet ei saa mahutisse sisse seada, 
sest kaas ei ole korralikult pingutatud. 

 

Pihustussüsteemis on mustuse osakesi   
� pihustussüsteemi puhastamine 
vastavalt lk 10-le. 

Mahuti sinine veefilter (art.  nr. 3497) on 
blokeerunud  � Asendage veefilter. 

 

Seade ei tööta üldse. 
Kontrollige, kas seadme pealüliti on 
seadme küljel sisse lülitatud. 

 

Jalglülitit kasutatakse pidevalt või 
vigaselt � Tõmmake jalglüliti pistik 
välja, et näha kas see on põhjuseks 

 

Lülitage pealüliti seadme 
lähtestamiseks 10 sekundiks välja 

 

Peale pikaajalist kasutamist seade ei 
pihusta Seade on ülekuumenenud.  
� Seadme pilud ei tohi olla kaetud 
ega blokeeritud. Laske seadmel 
veidi aega jahtuda. 

 

Seade näitab erinevates 
kasutuspiirkondades erinevat 
helitaset 
Helitase erineb vastavalt seadme 
ümbrusele. Kui asetate seadme otse 
seina ette, peegeldatakse heli vastu 
tugevamalt, kui siis, kui seade asub 
seinast kaugemal. 

 

Käsiseadme mootor kokutab 
sisselülitades (nt 1 sek.) Seda viga 
võib juhtuda väga harva. See ei 
kahjusta mootorit üldse. 
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Veaotsing 
 

 

 

Ekraan näitab HS, EE  
Mootor ei käivitu, sest 
kinnituspadrun on ikka veel avatud 
�  Sisestage puur ja kinnitage see 
hästi (tõmmake musta nuppu 
tagapoole). Seejärel käivitage 
käsiseade maksimumkiirusel. 

 
Pihustisüsteem kokutab 

Pihustisüsteemis on õhk. Peale 5-
minutilist kasutamist see kaob. 

 

Piserdusvedeliku voo kiirenemine 
Märkus: Pihusti käivitusaja 
vähendamiseks keerake pihusti 
reguleerija maksimumi peale. 
Peale pihusti käivitumist reguleerige 
voog soovitud veehulga peale. 

 

Seadmest lekib vedelikku 
Palun pange tähele mahuti 
maksimaalse täituvuse taset:   Ärge 
ületage mahutit täites maksimaalset 
taset. 
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Tehnilised üksikasjad  

 

 

0572 Argos² 
Kogukaal: 5,6 kg 
Mõõtmed: L314xK135xD223 mm 
Toiteallikas: 230V, ~, 50-60Hz 
Pmax: 300 W 
peakaitse: 
F1/F2: 500 mA viivitusega kaitse 
F3/F4 3,15 A viivitusega kaitse 
Kaitse Sek. Termokaitse 
Kaitseklass I 
Kiiruse täpsuse näit: ±10% 

 

Käsiseade: 
B-tüübi osa 
Diameeter: 17-22 mm 
Pikkus: 152 mm 
Kiirus: 7000-40000 p/min 

 

Kui toiteallikas on: 100V - 115V 
F1/F2: 1 A viivitusega kaitse 
F3/F4: 4A viivitusega kaitse 

 
 

 

Tööaeg 
Seade on loodud pikaajaliseks 
kasutamiseks 

 

 

Ümbruse tingimused: 
Seade on mõeldud kasutamiseks 
kuivas, suletud ruumis. 

 

Kasutamine: 
Temp.: +10 °C kuni +26 °C 
Suht. niiskus: 25% kuni 75% 
(mitte-kondenseeritud) 
Õhurõhk: 700 hPa kuni 1060 hPa 

 

Hoiustamine: 
Temp: -5°C kuni +55°C 
Suht. niiskus: 10% kuni 95% 
(mitte-kondenseeritud) 
Õhurõhk: 500 hPa kuni 1060 hPa 

 

Transport (kuni 4 nädalat): 
Temp:-5°C kuni +55°C 
Suht. niiskus: 10% kuni 95% 
(mitte-kondenseeritud) 
Õhurõhk: 500 hPa kuni 1060 hPa 

 

Vastavusdeklaratsioon 
Me kinnitame omal vastutusel et 
järgmine jalahooldusseade 0572 vastab 
järgmistele suunistele: 

 

2014/30/EU EMC suunis 
2014/35/EU madalpinge suunis 

 

Hadewe  GmbH  – Grambartstraße  10  
– 30165 Hannover - Germany 
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Tehnilised üksikasjad  

 

 

Tähis 
 

 

Hoiatus! 

 

 
 

Hoidke kuivas! 
 

           Oluline märkus! 

Järgige kasutustingimusi    

 

 

Vahelduvvool 

Alalisvool 

   
SISSE/VÄLJA 
nupp (ooterežiim) 
(ei ole vooluringist 
lahti ühendatud) 
 
Käsiseadme kiirendamine 
 

 

 Käsiseadme aeglustamine 

           Suuna muutmine 

        Imemise/pihustamise režiimi 

vahetamine 

Imuri reguleerimine 

 

 

Pihusti reguleerimine 
 

 
Käsiseadme ja pihusti välja 
lülitamine / õhuvoolu sisse 
lülitamine 

Temperatuuripiirang (näitab 
madalaimat ja kõrgeimat 
temperatuuripiirangut) 

Õhurõhk: lubatud 
ulatus 

 

Õhuniiskus: lubatud 
ulatus 

Kaitse 
 

              B tüübi osa  
 

Jalalüliti pesa  

 

Tootmiskuupäev 

  

 
Realiseerimine 
 

Seade ja filter võivad     sisaldada 
nakkusohtlikke materjale 
nagu näiteks lihvimise tolmujäägid 
või nahaosakesed.   Seega pidage 
meeles järgmisi realiseerimisjuhiseid. 
 
Seadme ära viskamine 
Vanad Saksamaal ostetud seadmed, 
mis vastavad elektroonikaseadmete 
seadusele, tuleks saata otse tootjale 
(Hadewe).  Me realiseerime seadme 
tasuta. Seadmeid ei tohiks viia 
avalikesse jäätmekäitlusettevõtetesse 
(WEEE Reg.Nr  DE20392713, b2b 
seade). Selle seadme 
realiseerimiseks väljaspool 
Saksamaad, palun võtke ühendust 
kohaga, kust selle Hadewe toote 
ostsite. 
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Tehnilised üksikasjad  

 

 

Ohutuse kontroll 
Ohutuse kontroll tuleb teostada 
vastavalt selle riigi määrustele, kus 
seadet kasutatakse.  Kontrolli 
teostatakse üks kord aastas. 

 

 

Korduskontroll ja kontroll peale 
remonti (DIN EN 62535, VDE 0751-
1) 
Ülevaatuse intervall korduskontrolli 
korral: 1 aasta 
Tehniline info: Ohutusklass: 
I 
Rakendamine: B-tüüp (eraldi 
tühjenemisvoolu mõõtmine ei ole 
vajalik) 
Elektriühendus: NPS (mitte-
eemaldatav elektrivool) 
Kaitsemaanduse konduktor ei ole 
ühendatud puudutatavate elektrit 
juhtivate osadega. 
Vajalik funktsioonide kontroll: kiirus, 
ekraan, sisse/välja, 
imemine/pihustamine, 
kinnitussüsteem. 

 

Kontroll enne kasutamist 
Tootmise käigus viiakse teiste 
hulgas vastavalt DIN EN 62353 
(VDE 0751-1)-le läbi järgmised 
kontrollid: 
Optiline kontroll, seadme 
tühjenemisvool <1000µA, 
rakendatava osa tühjenemisvool 
<1000µA 
Ekraani sisse/välja lüliti, 
imemise/pihustuse, kiiruse ja 
kinnitussüsteemi funktsioneerimise 
kontroll. Ohutus- ja 
funktsioneerimispuudujääke ei ole 
tuvastatud. Selle info esitamisel 
võib loobuda enne kasutamist 

toimuvast kontrollist vastavalt DIN 
EN 62535-le, vastasel juhul peab 
selle tellima kasutaja. 
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Tehnilised üksikasjad 
 

 

 

Tarvikud 

Art. nr.        Kirjeldus 
4571             Kaitsepesur 
3497             Pihusti filter 
5179             Mikrofilter 
5116             filter 
0970             Jalglüliti 
8555             AQUAHY 

 

 

Kinnitussüsteem on vastavalt ISO 
EN ISO 179-1-le loodud 2,35 mm 
võlliga pöörlevate instrumentide 
jaoks. 



 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

hadewe GmbH 
Grambartstraße 10 
30165 Hannover 
Germany 
info@hadewe.de 
www.hadewe.de 


