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Sisukord Elektromagnetiline ühilduvus

a) fikseeritud saatjate – nagu tugijaamad raadiotelefonidele (mobiil/juhtmeta) ja kaasaskantavatele 
raadiovastuvõtjatele, amatöörraadiod, AM ja FM raadiojaamad ja TV-saatjad – väljatugevust pole 
võimalik teo reetiliselt täpselt ette näha. Fikseeritud saatjate mõju hindamiseks elektromagnetilise 
keskkonnale võiks kaaluda kohapealse elektromagnetilise kontrollmõõtmise läbiviimist. Kui seadme 
kasutuskohas mõõdetud välja tugevus ületab eeltoodud saatja vastavustaset, tuleks jälgida seadet selle 
normaalse töötamise kinnitamiseks. Hälvete korral võivad osutuda vajalikuks täiendavad meetmed, 
nagu suuna muutmine või seadme ümberpaigutamine.

b) 150 kHz kuni 80 MHz sagedusalas peaksid väljatugevused olema alla 3 V/m.
Soovituslikud eralduskaugused teisaldatavate ja mobiilsete sideseadmete ning pa-on 
Parometer’i vahel, IEC 60601-2 järgi
Seade on nähtud ette kasutamiseks kontrollitavate kiirguvate raadio sagedushäiretega elektro-
magnetilises keskkonnas, milles. Klient või seadme kasutaja saab aidata hoida ära elektro-
magnet häireid, hoides vähimat kaugust teisaldatavate ja mobiilsete RF (raadio sagedus) 
side seadmete (saatjad) ja pa-on Parometer’i vahel, nagu allpool soovitatud, vastavalt side-
seadmete maksimaalsele väljundvõimsusele.
Saatja maksimaalne 
nimiväljund võimsus 
W

Eralduskaugus sõltuvalt saatja sagedusest m
150 kHz kuni 80 MHz 
ISM ribadel

80 MHz kuni 
800 MHz

800 MHz kuni 2,5 GHz

d = 1,17 √P  d = 1,17 √P d = 2,3 √P
0,01  0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23
Saatjatele, mille maksimaalset väljundvõimsust pole ülal esitatud, saab hinnata eraldus-
kaugust, kasutades vastava veeru valemit, kus P on saatja maksimaalne nimiväljundvõimsus 
vattides (W), vastavalt saatja tootjale.

I MÄRKUS 80 MHz ja 800 MHz juures on kohaldatav kõrgema sagedusala eralduskaugus.

II MÄRKUS Need juhised ei pruugi igas olukorras kehtida. Elektromagnetiline levi on mõju-
tatud neeldumisest ja peegeldusest – hoonetest ja rajatistest, esemetest ja inimestest.
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Elektromagnetiline ühilduvus Sissejuhatus

Juhised ja Tootja avaldus – Elektromagnetiline häiringukindlus IEC 60601-1-2 järgi
Seade on sobiv kasutamiseks määratletud elektromagnetilises keskkonnas. Tarbija ja/või 
seadme kasutaja peaksid tagama seadme kasutamise elektromagnetilises keskkonnas, mis 
vastab allpool kirjeldatule:
Häiringutest Testitase

IEC 60601
Ühilduvustase Elektromagnetiline kesk-

kond – Juhised
Juhtivuslik RF 
IEC 61000-4-6
Kiirgus RF  
IEC 61000-4-3

3 Vrms 
150 kHz kuni 80 MHz
3 V/m
80 MHz kuni 2,5 GHz

3 Veff
3 V/m

Teisaldatavaid ja mobiil-
seid RF sidesead meid ei 
tohiks kasutada ühelegi  
pa-on osale – kaasa-
arvatud kaablid/juhtmed – 
lähemal kui saatja sage-
dusele vastava valemi 
järgi arvutatud soovitatav 
eralduskaugus.

Soovitatav eraldus-
kaugus:
d = 1,17 √P
d = 1,17 √P 80 MHz kuni 
800 MHz
d = 2,3 √P 800 MHz kuni 
2,5 GHz,
kus P on saatja mak si-
maalne väljund võimsus 
vattides (W), saatja 
tootja järgi ja d on soovi-
tatav eralduskaugus 
meetrites (m).
Kohapealse elektro magne-
tilise kontrollmõõtmisega 
tuvastatud  fikseeritud 
RF saatjate välja tuge-
vus, peaks olema igal 
sagedusalal ühilduvus-
tasemest väiksem.
Häired võivad ilmneda 
seadmestiku läheduses:

I MÄRKUS 80 MHz ja 800 MHz juures on kohaldatav kõrgema sagedusala eralduskaugus.
II MÄRKUS Need juhised ei pruugi igas olukorras kehtida. Elektromagnetiline levi on 
mõjutatud neeldumisest ja peegeldusest – hoonetest ja rajatistest, esemetest ja inimestest.

Heliuse jalahooldusseadme valmistamisel järgiti rangeid kvaliteedikriteeriumeid ja selle 
konstruktsioonis on kasutatud uusimaid tehnoloogiaid. Kuna oleme oma tooteid pidevalt 
arendamas, siis võivad käesolevas kasutusjuhendis esitatud kujutised mõnevõrra erineda 
tootest, mille soetasite.

Käesolev kasutusjuhend sisaldab Heliuse aparaadi üksikasjalikku kirjeldust ja selgitust 
selle kasutamise kohta. Kui teil on mistahes küsimusi või ettepanekuid, saate võtta 
meiega ühendust telefonitsi või meili teel.

Käesolev kasutusjuhend kuulub kokku Heliuse aparaadiga. Hoidke juhendit turvalises 
kohas. Kui annate toote üle kellelegi teisele, palun lisage käesolev dokument, kuna see 
sisaldab olulist teavet toote õige kasutamise kohta.

Funktsioonide lühikirjeldus
Helius on mõhnade ja küünte raviks mõeldud meditsiiniseade. Pide on ühilduv pöörlevate 
tööriistadega, nagu  teemantpoleerijad, teraslõikurid ja keraamilised lõikurid. Need võivad 
arendada pöörlemiskiirust kuni 40 000 pööret minutist ja on seega tõhusaks vahendiks 
koe eemaldamisel. Pöörlemissuunda saab muuta nupu vajutamisega. Integreeritud 
filtreeritud imemisfunktsioon võimaldab mistahes tolmuosakeste tõhusat sisseimemist. 
Pöörlemiskiirust ja imemisfunktsiooni saab reguleerida klahvistikult. Seadme displei 
teavitab teid filtri vahetamise vajadusest ja seadme ülevaatusaja kättejõudmisest
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Tööohutuseeskiri Elektromagnetiline ühilduvus

Juhised ja Tootja avaldus – Elektromagnetiline häiringukindlus IEC 60601-1-2
Seade on sobiv kasutamiseks määratletud elektromagnetilises keskkonnas. Klient ja/või 
seadme kasutaja peaksid tagama seadme kasutamise elektromagnetilises keskkonnas, mis 
vastab allpool kirjeldatule:
Häiringukind-
luse test

Testitase
IEC 60601 Ühilduvustase Elektromagnetiline

keskkond – Juhised
Elektrostaatiline 
lahendus (ESD)
IEC 61000-4-2 
järgi

± 6 kV kontakt-
lahendusmeetod 
± 8 kV õhk lahen-
dusmeetod

± 6 kV kontakt
± 8 kV õhk

Põrand peaks olema puidust, 
betoonist või keraamilistest 
plaatidest. Kui põrand on kae-
tud sünteetilise materjaliga, 
peaks suhteline õhuniiskus 
olema vähemalt 30 %.

Elektriline kiire
siire/impulss
IEC 61000-4-4 
järgi

±2 kV 
elektrivarustus-
liinidele
±1 kV sisend-/
väljundliinidele

k-tu Toitevõrgu energiakvaliteet 
peaks vastama tüüpilise 
kauban dusliku ja/või haigla-
keskkonna energiakvaliteedile.

Pingemuhk 
IEC 61000-4-5 
järgi

±1 kV erifaasne
±2 kV samafaasne

k-tu Toitevõrgu energiakvaliteet 
peaks vastama tüüpilise 
kauban dusliku ja/või haigla-
keskkonna energiakvaliteedile.

Pingelohud 
(DIP), lühikat-
kestused ja 
pingekõiku-
mised toitevõrgu 
sisendliinidel 
IEC 61000-4-11 
järgi IEC 61000-
4-11 järgi

< 5 % UT 
(>95 % DIP 
UT-s) ½ tsüklile

40 % UT  
(60 % DIP UT-s) 
5 tsüklile

70 % UT  
(30 % DIP UT-s) 
25 tsüklile

< 5 % UT  
(>95 % DIP UT-
st) 5 sekundiks

k-tu Toitevõrgu energiakvaliteet 
peaks vastama tüüpilise 
kauban dusliku ja/või haigla-
keskkonna energiakvaliteedile. 
Kui seadme kasutaja vajab 
pideva töötamise võimalust 
elektrikatkestuste ajal, siis on 
soovitatav varustada seadet 
energiaga katkematu toite 
allikast või akust.

Magnetväli 
võrgusagedusel 
(50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 
järgi

3 A/m 3 A/m Toitevõrgu energiakvaliteet 
peaks vastama tüüpilise 
kauban dusliku ja/või haigla-
keskkonna energiakvaliteedile.

MÄRKUS: UT on vahelduvvoolu toitevõrgu pinge enne kontrolltesti rakendamist

Seadmestikku tohiksid kasutada 
üksnes selleks väljaõppe saanud 
isikud.

Tööala seadmestik peab 
vastama asjakohastele eeskirja-
dele. Seadke aparaat üles 

selliselt, et õhupilud ei oleks tõkestatud 
ja ekstraheeritud õhk saaks hästi välja 
voolata.

Surmava elektrilöögi saamise 
ohu vältimiseks ühendage seade 
üksnes elektri põhitoitevõrku.

Pistiku kontaktist väljavõtmine 
katkestab ühenduse elektri põhi-
toitevõrguga. Seadke aparaat 

üles selliselt, et elektripistik oleks alati 
ligipääsetav. Võimsuslüliti peaks samuti 
olema alati hõlpsalt ligipääsetav.

Lülitage aparaat sisse üksnes 
siis, kui pide on turvaliselt pide-
me hoidikus või kui hoiate pidet 

ohutult käes.

Vältige mistahes vedelike 
sattumist juhtseadmesse, kuna 
see võiks kahjustada elektrooni-

ka detaile.
Puhastage kesta välisosa üksnes niiske 
riidelapiga. Veenduge, et olete eelnevalt 
aparaadi toitejuhtme kontaktist välja 
tõmmanud.

 Seadme täieliku lahtiühendamise 
vooluvõrgust saate tagada 
üksnes pistiku kontaktist välja-

tõm ba  misega.
Kontrollige seadme elektriühendusjuhet 
korrapäraselt vigastuste suhtes ning 
laske elektrijuhe selle vigastuste 
ilmnemisel volitatud teeninduskeskuses 
välja vahetada või parandada.

Vältige juuste mähkumist liiku-
vate osade ümber. Vajadusel 
kandke juuksevõrku.

Töötamisel materjalidega, mis 
võivad tekitada tolmu või 
niiskust, kasutage lihvimis-

agregaadiga töötamisel imemis- või 
pihustamis tehnikt Kandke nina ja suu 
kaitse maski. Järgige alati moodustuvate 
või kasutatavate materjalide tootja poolt 
antud ohutusjuhiseid.

Ohutuse huvides peate selle 
seadmega töötamisel alati 
kandma ühekordselt kasuta-

tavaid kindaid ja kaitseprille. Lisaks peab 
alati kandma näokaitset, mis on 
kooskõlas EN 14683 tüüp IIR või EN 149 
FFP 2 nõuetega.

Tagage patsiendi jala ja pideme 
kindel hoidmine töötamise ajal. 
Traumade vältimiseks olge 

patsiendi jalal tööd tehes äärmiselt 
ettevaatlik ja rakendage üksnes kerget 
survet.

Tagamaks, et ketasotsik/tööriist 
oleks kindlalt klemmpadrunis, 
ärge kasutage töötamisel 

vahendeid,
• mille võll on õline 
• mis on kulunud
• mis on paindunud

Veenduge enne seadmete kasutamist, 
et:
• tööriista saab lükata klemmpadrunisse 

piisavalt sügavale
• (Kontrollige seda vardaga ja puhastage 

vajadusel padrun)
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Elektromagnetiline ühilduvus Tööohutuseeskiri

Juhised ja Tootja avaldus – Elektromagnetiline emissioon
Seade on sobiv kasutamiseks määratletud elektromagnetilises keskkonnas. Klient ja/
või pa-on kasutaja peaks tagama seadme kasutamise üksnes allpool kirjeldatule vastavas 
elektromagnetilises keskkonnas:
Emissioonide test Ühilduvus Elektromagnetiline kesk-

kond – Juhised
RF emissioonid CISPR 11 järgi Grupp 1 Seade kasutab RF-(raa dio-

sagedus)energiat üksnes 
seesmiseks toimimiseks. 
Seega on seadme RF-
emissioonid väga madalad 
ning ei põhjusta läheduses 
asuvatele elektroo nika-
seadmetele tõenäoliselt 
mingeid häireid.

RF emissioonid CISPR 11 järgi Klass B Seade on sobiv kasu ta -
miseks kõigis raja tis tes, 
kaasa arvatud olme-
rajatised ja rajatistes, 
mis on ühendatud otse 
ava likku madalpinge 
elektri toitevõrku, mis 
varustab olme-eesmärkidel 
kasutatavaid ehitisi.

Harmooniliste kiirgus IEC 61000-3-2 
järgi

Klass A

Pinge korrapäratud kõrvale kaldu-
mised/värelused, emissioonid  
IEC 61000-3-3 järgi

k-tu

• sisestatud tööriist asub korralikult 
klemmpadrunis ning ei jää padrunisse 
kinnitamisel viltu ega kiilu kinni

• tööriist kinnitatud kasutamiseks maksi-
mum kiirusel (vt tootja juhendit) või 
rakendage üksnes instrumendi poolt 
nõutavat kiirust

• tööriist on täitsa kuiv

Ohutuse huvides ärge vahetage 
tööriista mootori töötamise ajal.

Lülitage aparaat koheselt välja, 
kui

• ketasotsik tuleb töötlemise ajal ise ene-
sest lahti.

• mootor kiilub töötlemise ajal kinni.

Mistahes jalahoolduse tegemisel 
kasutage aparaati vaid siis, kui 
imemisfunktsioon on sisse 

lülitatud.

Kasutage imemisfunktsiooni 
üksnes siis, kui olete paigaldanud 
imemisfiltri. Kontrollige seda 

filtrit iga 10 töötunni järel. Kui see on täis, 
vahetage see välja. Filter tuleks vahetada 
välja vähemalt iga 50 töötunni järel.

Pidemel olev tuli on mõeldud 
töödeldava ala valgustamiseks. 
Ärge vaadake otse valgusesse.

Ärge kasutage imemisfunktsiooni 
kunagi mistahes vedelike (või 
vedelike osakesi sisaldava õhu-/

veeloori) imemiseks.

Järgige alati kasutusjuhendis 
esitatud juhiseid.
Ärge tehke ise mistahes remon-

di töid, muudatusi või hooldustöid. 
Seda peab tegema üksnes selleks 
voli ta tud spetsialist. Elektritoitejuhet 
tohib samuti muuta üksnes tootja või 
volitatud spetsialist. Andmeid soori tatud 
hooldus tööde kohta võidakse esitada 
remonditöökotta ja koolitatud spetsia-
listidele nende taotlusel. Ärge kunagi 
eemaldage aparaadi keret, eriti siis, 
kui seadmestik on ühendatud elektri-
kontakti, kuna mõned seadme osad on 
voolu all. Seadme volitamata või eba õige 
käsitsemine (nt püüe aparaati paran-
dada) muudab tootjapoolse garantii ja 
mistahes muud kohustused koheselt 
kehtetuks.
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Tööohutuseeskiri Tehnilised andmed

Sümbolid

Hoiatus!

Oluline märkus!
Järgige kasutusjuhiseid
Temperatuuri piirmäär (näitab temperatuuri alumist ja 
ülemist piirmäära)

Õhurõhk: lubatav vahemik

Õhuniiskus: lubatav vahemik

Hoida kuivas
SISSE / VÄLJA (ON/ OFF) nupp (ooterežiim)
(ei eralda aparaati vooluvõrgust)

Muutke suunda
Imemine
Pöörlemine

Vahelduvvool 
Alalisvool
Sulavkaitse
Tüüp B rakendatud osa
Jalglüliti pistikupesa
Klass II
Valmistamiskuupäev

Puhastamine ja desinfitseerimine
Seade on kavandatud olema 
ühilduv pöörlevate instrumen-
tidega, mis ei läbista nahka või 

limaskesta, kuid võivad siiski kogemata 
põhjustada vigastusi. Pidage seadme 
kasutamisel kinni alltoodud puhastamis- 
ja desinfitseerimisjuhistest.

Viige iga töötluse järel läbi järgmised 
toimingud:

Eemaldage esmalt pöörlev tööriist (nt 
ketasotsik, otsakaas jne).
Seejärel käsitsege tööriista vastavalt 
selle tootja juhistele.

Eemaldage koejäägid, pühkides seadet 
kergelt niisutatud paber rätikuga. 
Pärast puhastage kõik pinnad des-
infektsioonilapiga (nt Schülke ja Mayr 
toodetud Mikrozid AF Tücher). Seadme 
puhastamis- ja desinfitseerimiskordade 
arvule seadme soovitusliku kasutusaja 
jooksul ei ole ülempiiri seatud.
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Tehnilised andmed Seadme tutvustus

1            2        3       4     5     6    7

8       9   10

1 Imemisvõimsuse vähendamine
2 Imemisvõimsuse suurendamine
3 Kiiruse vähendamine
4 Kiiruse suurendamine
5 Kiiruse/imemistaseme kuva
6 Pöörlemissuuna muutmine
7 LED (valgusdiood): SEES (ON) vastupidise pöörlemise ajal
8 Pealüliti
9 Seadme SISSE/VÄLJA (ON/OFF) lülitamine (ooterežiim)
10 Jalglüliti ühenduspesa

Ohutuskontroll
Ohutuskontroll tuleb viia läbi koos-
kõlas seadme kasutusmaa ees-
kirjadega. Kontrollimist tuleb viia läbi 
kord aastas.
Korduv kontrollimine ja paran dus
tööde järgne  kontroll imine (DIN EN 
62535, VDE 0751-1)
Kontrollimiste vaheline ajavahemik 
korduv kontrolli teostamiseks: 1 aasta
Tehnilised andmed:
Ohutusklass: II
Rakendus: tüüp B (lahendusvoolu 
eraldi mõõtmine ei ole vajalik)
Ühendus toitevõrguga: NPS (mitte-
lahtivõetav ühendus elektrivõrguga)
Kaitse-maandusjuht ei ole ühendatud 
puudutamist võimaldatavate voolu-
juhtivate osadega.
Vajalik toimimise kontrollimine: 
kiirus, displei, sisse/välja, imemine/
pi hus tamine, ühendussüs teem.
Kasutamiseelne ülevaatus
Seadme tootmisel viidi vastavalt 
tehnilisele standardile DIN EN 
62353 (VDE 0751-1) muuhulgas läbi 
järgmised kontrollimised:
Visuaalne ülevaatus, seadme lahen-
dus vool <500μA, lahendusvool 
rakendatud osal <500μA
Displei toimimise kontrollimine, sisse/
välja nupp, imemine/pihustamine, 
kiirus ja ühendussüsteem. Ohutuse 
ja toimimise alaseid rikkeid ei leitud. 
Käesoleva teabe esitamisega saab 
loobuda kasutuseelsest ülevaatusest   
(vastavalt tehnilisele stan dardile DIN 
EN 62535), mida kasutaja oleks 
pidanud vastasel korral tellima.

Kohustuslik registreerimine
Operaatorid, turustajad ja jae müü-
jad, keda on teavitatud esine mis-
juhtumitest, mis puudutab Medit  siini-
seadmete seaduse § 29 sätes tatut, 
on kohustatud sellest teada andma.  
Aruandlusviisi on kirjel da tud  Medit-
siini seadmete ohu tus kava  mää-
ruses. Väljaspool Saksa maad kohal-
datakse asja kohaseid koha likke 
eeskirju.



Patsient

Patsient

Seade

Kasutaja

Kasutaja

Seade

Joonis: näide jalahooldusseadme paigutamise kohta 
protseduuriruumis

Joonis: vaade tööalale linnulennult
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Kasutuseelne ettevalmistus Tehnilised andmed

Palun lugege juhised enne seadme 
kasutamahakkamist tähelepanelikult 
läbi  ja võtke ohutusalaseid soovitusi 
hoolikalt arvesse. Hoidke käesolev 
juhend kõigile seadme kasutajaile 
juurdepääsetavas kohas.

Kasutusala
Käesolevat seadet peaksid kasu-
tama üksnes jalahooldusalase 
kvali fi katsiooniga inimesed. Ope-
raator peaks enne seadme kasu-
tamist  sellega tutvuma – lugedes 
läbi käesoleva juhendi või saades 
juhendust teiselt inimeselt. Seadet 
peab kasutama üksnes suletud ruu-
mides. Seda või kasutada  haig la tes, 
ärilises keskkonnas või kodu des. 
Seadet ei ole nähtud ette kasu-
tamiseks tööruumides.
Juhtseadme saab panna üles 
kabinetti, seadet saab kasutada ka 
kaasaskantava aparaadina (nt kan-
de kotis). Seade sobib kasuta miseks 
järgmistel tegevusaladel:
• Jalahooldus: viilimine, lõikamine ja 

poleerimine. (Tähelepanu: jalahool-
duse ajal peab imemisfunktsioon 
olema sisse lülitatud).

• Maniküür: teritus-, viilimis- ja po-
lee rimistööd.

Seade on nähtud ette tööta-
miseks pöörlevate instru men-
tidega, mis ei tungi nõuete-

kohase kasutamise korral läbi nahast 
ega limaskestast, võivad aga kogemata 
teha viga.

Hoiatus: pediküüri tegemise 
piirkonnas peate kasutama 
imemistehnikaid

Paigalduskoht
Tööruum peab olema vastavuses 
kirjeldatud tingimustega. Seadke 
aparaat üles selliselt, et õhupilud ei 
oleks tõkestatud ja et ekstraheeritud 
õhk saaks hästi välja voolata. 
Takistamatu õhuvoolu tagamiseks 
peab seadme paremale küljele 
jääma vähemalt 12 cm tühja 
ruumi. Paigutage seade selliselt, 
et käitusnuppudeni oleksid kerge 
ulatuda ja et vooliku väljalaskeava 
oleks patsiendi jalast maksimaalselt 
60 cm kaugusel. Aparaat peaks 
olema põrandast 30-90 cm kõrgusel. 

Jalglüliti olemasolul sisestage selle 
pistik seadme paremal küljel olevas-
se porti, mille juures on sümbol .

Tööaeg
Seade on kavandatud pikaajaliseks 
kasutamiseks.

Vastavusdeklaratsioon
Me kinnitame oma ainuisikulisel 
vastutusel, et tooted:
podiaatriaaparaat 0931 ja 0949, mille 
kohta käesolev deklaratsioon käib, 
on kooskõlas järgnevate standardite 
või normatiivdokumentidega:
93/42/EMÜ meditsiiniseadmete 
direktiiv
2004/108/EÜ Elektromagnetilise 
ühilduvuse direktiiv
2006/95/EÜ Madalpingeseadmete 
direktiiv

hadewe GmbH – Grambartstraße 10 – 
30165 Hannover

Ühendussüsteem on kavandatud 
pöörlevatele instrumentidele, võlliga 
2,35 mm, kooskõlas standardiga 
ISO EN ISO 179-1.

Kõrvaldamine
Seade ja filter võivad si sal-
dada nakkus ohtlikke ai neid, 
nagu järele jääv lihvi mis tolm 

või nahaosakesed. Seega võtke 
palun arvesse järgne vaid kõrval da-
mis juhiseid.

Seadme kõrvaldamine
Vanad Saksamaal ostetud seadmed, 
mis vastavad elektroonikaseadmete 
seadusele, tuleks saata otse tootjale 
(hadewe). Me kõrvaldame seadme 
tasuta. Seadmeid ei tohiks viia 

avalikesse prügitöötlusettevõtetesse 
(WEEE Reg nr DE20392713, b2b 
seade). Seadme kõrvaldamiseks 
väljas pool Saksamaad võtke ühen-
dust kohaga, kust te selle hadewe 
toote ostsite.

Märkus seadme/töötlussüsteemi 
kõr val  da  mise kohta:
Kandke seadme lahtivõtmise ajal 
2. klassi kaitsekindaid, kooskõlas 
normiga DIN 374-2. Samuti kandke 
näokaitsemaski, kooskõlas normiga 
EN 14683 versioon IIR või EN 149 
FFP2.

Tolmufiltri ja jämedatoimelise tolmu
filtri kõrvaldamine
Filterkotti ja jämedakoelist tolmufiltrit 
peetakse vähesaastunud jäätmeteks. 
Kõrvaldage need läbipaistvas, vee-
kindlas, vastupidavas plastkotis 
ja ärge kõrvaldage neid pakituna 
tavalise majapidamisprügi hulka.

Tarvikud ja lisaseadmed
Art. No.
5115 Paberfilter
5179 Mikrofilter
3752 Filter
0970 Jalglüliti
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Tehnilised andmed Kasutuseelne ettevalmistus

Kontrollige et filtrikott ja tolmufilter 
oleksid õigesti paigaldatud

Veenduge et tööriist oleks kinnitatud.

Seadme tagaküljel vasakul on 
pealüliti. Seadme sisselülitamiseks 
vajutage sellele lülitile.

Seade on nüüd on ooterežiimis
Võtke pide.

Kui pideme voolik peaks keerdus 
olema, saate seda sättida juht-
seadme juures.

Pideme ja imemisfunktsiooni kasuta-
miseks vajutage seadme esi küljel 
nupule (9).

0931 Helius 22
Kogukaal: 4,0 kg
Mõõtmed: L273×K142×S186mm
Sisend: 230 V, vahelduvvool 50 Hz, 0,9 A
vaakum: 2,9-5,8 kPa
Peakaitse:

F1: 315 mA viivitusega sulavkaitse
F2+F3: 3,15 A viivitusega sulavkaitse

Sekundaarkaitse: termokaitse
Kaitseklass II
Kiirusenäidiku täpsus: ±10%
Pide (käsiinstrument):
Tüüp B rakendatud osa
Läbimõõt: 17-22 mm
Pikkus: 163 mm
Kiirus: 4000-22 000 p/min

Toitepingel 100115V:
F1: 5 A viivitusega sulavkaitse
F3: 400mA viivitusega sulavkaitse
Nimivool: 1,9 A

0949 Helius 40
Kogukaal: 4,0 kg
Mõõtmed: L273×K142×S186mm
Sisend: 230 V, vahelduvvool 50 Hz, 0,9 A
vaakum: 2,9-5,8 kPa
Peakaitse:

F1: 315 mA viivitusega sulavkaitse
F2+F3: 3,15 A viivitusega sulavkaitse

Sekundaarkaitse: termokaitse
Kaitseklass II
Kiirusenäidiku täpsus: ±10%
Pide (käsiinstrument):
Tüüp B rakendatud osa
Läbimõõt: 17-22 mm
Pikkus: 163 mm
Kiirus: 4000 – 40 000 p/min

Keskkonnatingimused
Seade on nähtud ette kasutamiseks kui-
vades, suletud ruumides.

Töötamine
Temperatuur: +10 °C kuni +26 °C 
Suhteline õhuniiskus: 25% kuni 75% 
(kondenseerumiseta)
Õhurõhk: 700 hPa kuni 1060 hPa

Ladustus:
Temperatuur: -5°C kuni +55°C
Suhteline õhuniiskus: 10% kuni 95%
(kondenseerumiseta)
Õhurõhk: 500 hPa kuni 1060 hPa

Transport (kuni 4 nädalat):
Temperatuur: -5 °C kuni +55°C
Suhteline õhuniiskus: 10% kuni 95%
(kondenseerumiseta)
Õhurõhk: 500 hPa kuni 1060 hPa



Kasutamine Rikkeotsing
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Pide vibreerib, on väga kärarikas ja/
või muutub esiotsas soojaks
Paindunud ketasotsikute/tööriistade 
kasutamine → Selle kontrollimiseks 
kasutage erinevat ketasotsikut/
tööriista. Ketasotsikut/tööriista ennast 
saab testida seadmega hadewe Bur 
Shaft Tester (art nr (4990), et näha, 
kas see on paindunud).

Ületati tööriista suurimat lubatud 
kiirust, mis kutsus esile tuge vama 
vibratsiooni → Pöörake tähele panu 
tööriista (nt ketasotsik, otsa kaas ja 
instrument) tootja käsit semis kirjel-
dusele.

Ketasotsikut/tööriista saab sisestada 
vaid raskustega või ei saa üldse 
sisestada.
Paindunud ketasotsikute/tööriistade 
kasutamine → Selle kontrollimiseks 
kasutage erinevat ketasotsikut/
tööriista. Ketasotsikut/tööriista ennast 
saab testida seadmega hadewe Bur 
Shaft Tester (Art nr (4990), et näha, 
kas see on paindunud).

Klemmpadrun on määrdunud → Pu-
has tage padrun vastavalt juhendis 
toodud juhistele.

Ketasotsik ei kinnitu või ei pöörle
Klemmpadrun ei ole hästi pingule-
tõm ma tud → Suruge padrun tugevalt 
kinni, vastavalt juhendis toodud 
juhistele.

Pideme nuppu ei saa raskusteta 
liigutada
Klemmpadrun on määrdunud → Pu-
has tage padrun vastavalt juhendis 
toodud juhistele.

Aparaat ei tööta üldse
Kontrollige, kas seadme pealüliti 
aparaadi küljel on sisse lülitatud

Jalglülitit kasutatakse pidevalt või 
valesti → Tõmmake välja jalglüliti 
pistik, et näha, kas põhjus on selles

Tõmmake välja elektrivarustus süs-
teemi pistik, et seade lähtestada

Aparaat toob erinevates kasutus koh-
ta des kuuldavale erineva müra-
taseme
Müratase varieerub sõltuvalt aparaati 
ümbritsevast keskkonnast. Kui te 
seate aparaadi üles otse seina 
kõrvale, peegeldub heli tugevamini 
kui seinast kaugemal olles

Pideme mootor toob aparaadi sisse-
lülitamisel lühidalt (u 1 sek) kuul-
da vale katkendliku heli
Kõnealune nähtus ilmnes väga 
harvadel juhtudel. See ei kahjusta 
ega vigasta seadet.

Imemine ei toimi
Imemismootor lülitub ülekuumenemise 

korral automaatselt välja. Laske 
seadmel enne uuesti kasutamist 
maha jahtuda. Kui see juhtub 
korduvalt, saatke seade ülevaatusele.

Talitlus
Järgnevas osas on kirjeldatud 
seadme kasutamise järjestus. Üksi-
kuid samme selgitatakse ka üksik-
asja likult. Lugege kogu juhend enne 
seadme kasu tamist läbi.

Pärast seadme ühendamist 
voolu võrku vajutage ooterežiimi 
nupule (9), et see hakkaks pöör-
lema. Pöörlemiskiiruse valimiseks 
kasutage nuppe (3) ja (4). Tootja 
esitab sageli soovitusi optimaalse 
pöörlemis kiiruse suhtes. Oluline on 
siiski see, et te ei ületaks kunagi 
suurimat soovituslikku pöörle mis-
kiirust.

Nüüd saata nupu (6) abil valida 
pöörlemissuuna. Kõige sagedamini 
kasu tatav suund on päripäeva. 
Suurem osa freesimisinstrumente 
(teras lõiketeradega teras instru-
mendid) on optimeeritud päripäeva 
kasuta miseks. Tõhususe poolest 
on pöörlemissuund  teemant lõike-
tera dele ja kvaliteetsetele korund-
lihvijatele väheoluline. Vastu päeva 
töötamine võib olla kasulik näiteks 
siis, kui päripäeva töötamisel 
tumestab tolm teie nägemisulatust.

Imemistugevust saate reguleerida 
nuppudega (1) ja (2).

Pöörlemiskiiruse ja imemisvõimsuse 
valimise järel saate alustada 
töötamist.

Kui soovite teha pausi või lõpetada 
töö, vajutage ooterežiimi nupule (9)

Pideme mootor ja imemine lülituvad 
välja. Pideme saab nüüd panna 
aparaadi paremal küljel olevale 
hoidikule. Teise võimalusena saate 
lülitada seadme ooterežiimi jalglülitil 
oleva nupu vajutamisega.

Soovitame ühendada seadme 
elektritoitevõrgust lahti, kui seadet 
ei kavatseta mõnda aega kasutada. 
See säästab elektrienergiat. Elektri-
võrgu pistik tuleb eemaldada ka siis, 
kui seade kasutusest kõrvaldatakse.
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Kasutusjuhised Kasutamine

Ärge kasutage töötamisel 
kunagi tööriistu, mis:

- on kõverdunud või tasakaalust 
väljas

- mille võll on ärakulunud või mis
- on roostes.

Vigaste tööriistadega 
töötamine kutsub esile 
pideme tugevama vibree-

rimise. Tulemuseks võivad olla 
kuullaagrite, ühendustehnika või 
mootori kahjustused.

Kõrge survega töötamine 
ei parenda töö tulemust, 
kuna mootor võib isegi 

aeglustuda. Teiseks puuduseks 
on tugevam mõju kuullaagritele, 
mis lühendab pikemas pers-
pektiivis nende eluiga.

Seadme posti teel 
saatmise korral eemaldage 
eelnevalt tolmufilter.

Imege seadmega üksnes 
tolmu või lihvimisjääke, 
ärge kunagi imege suure-

maid osakesi, nagu pisikesed 
vati tükid, kuna need võivad taker-
duda pidemesse ja põhjustada 
ummistusi.

Sarnane tulemus võib olla kogu 
aeg suurima kiirusega töötamisel. 
Tagage, et kiiruseseade, mida 

kasutate, vastab tehtavale tööle 
ja kasutatavatele instrumentidele.

Tööasendid
Järgnevatel kujutistel on näited sellest, 
kuidas töötada jala erinevatel osadel. 
Veenduge alati selles, et jalg on kindlalt 
haaratud ning et te saate töötada vabalt 
ja pingeta.
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Kasutamine Kasutusjuhised

Ärge pange pidet kunagi 
mistahes vedeliku sisse 
ega õlitage või määrige 

pidet. Puhastage pideme pinda 
niiske riidega. Olge tähelepanelik, 
et pidemesse ei sattuks mingit 
niiskust ega vedelikku. Ärge 
kasutage kunagi pideme 
desinfitseerimiseks pihustit.

Ärge pange kunagi pide-
messe mistahes märgi 
ketas otsikuid või instru-

mente. Nende niiskus võiks 
kahjustada pideme sisemisi 
detaile.

hadewe poolt kasutatavad 
mistahes materjalid 
hoiavad ära rooste moo-

dus tumise. Neil juhtudel, kui 
pidemest on leitud rooste-
kahjustusi, on põhjalikud 
ekspertiisid ja analüüsid alati 
tõestanud, et rooste on olnud 
välist päritolu (tavaliselt oli see 
põhjustatud neil asjaoludel 
kasutatud tööriistadest).

Rooste võib hakata moo-
dustuma isegi hästi tuntud 
tootjate kvaliteet setes te-
ras  instru  men ti des, näiteks 

vale töötlemise tõttu keemi lise 
puhastamise ja desin fitseerivate 
vedelikega. See väline rooste 
mõjutab pideme sisemisi osi 

roostepunetuse kujul ja põhjustab 
kontaktväsimust. Seega, kui te 
pidemega ei tööta, võtke ketas-
otsik/tööriist pidemest alati välja.

Ärge laske pidemel kunagi 
maha kukkuda ja kaitske 
seda mistahes löökide 

eest. Kukkumine ja löögid võivad 
kahjustada kuullaagreid ja 
mootorit.

Kasutage töötamisel vaid 
korras tööriistu.
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Hooldus ja korrashoid Kasutamine

Hooldustööde ülevaade
Mida tuleb teha? Kui sageli?

Kelle poolt?
Pideme puhastamine Igakuiselt kasutaja 

poolt
Filtri 5115 või 5179 
vahetus

Iga 50 töötunni 
järel kasutaja poolt 
(kontroll iga 10 
tunni järel)

Filtri 3752 vahetus Iga 200 töötunni 
järel kasutaja poolt

Tehnohooldus hool-
dustöökojas (kulunud 
osade vahetus; mootori 
harjade, kere kontrol-
limine; puhastamine; 
lekkevoolu kontroll)

Iga 500 töötunni 
järel hooldustöökoja 
poolt

Imemisfunktsioon
Lülitage imemine sisse nupuga (2). 
Ime mis võimsust saab reguleerida 
5 tasandil. Valitud tasandit näete 
displeil. Tase 0 tähendab, et imemine 
on välja lülitatud.

Imemismootori ülekuumenemise 
korral lülitub seade automaatselt 
välja. Laske seadmel mõnda aega 
maha jahtuda, enne kui selle uuesti 
käivi tate. Kui sama tõrge peaks 
uuesti ilmnema, saatke palun seade 
selle edasimüüjale üle vaatuseks.

Filterkoti vahetamine
Filtri vahetamisel on soovi-
tatav kanda näomaski, 
vastavalt EN 14683 tüüp IIR 

või EN 149 FFP 2.

Kasutage seadet üksnes kokku-
pandud imemisfiltriga. Kontrollige 
kotti pärast iga 10 töötundi. Vahetage 
täis filtrikott koheselt välja. Filtrit 
tuleks vahetada vähemalt pärast 50 
töötundi.

Esmalt keerake lahti paberfiltri (art 
5115) paber ja suruge sõrm eesotsas 
olevasse avausse.

Tõmmake välja tolmukambri kate ja 
eemaldage vana filter.

Hoidke filtrit keskel, et hoida ära 
selle paindumine ja mahalibisemine 
(vt alumist pilti). Seega hoiate ära 
koti uuesti lahtituleku.

Paberfiltri (art 5115) asemel võite 
valikul kasutada ka mikrofiltrit (art nr 
5179).

Juhtseadme filtri vahetus
See filter (art nr 3752) tuleb vahetada 
pärast iga 200 töötundi. Eemaldage 
vana filter ja pange uus filter filtri 
hoidi  kusse (vt pilti).
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Kasutamine Hooldus ja korrashoid

Tööriista/ketasotsiku ühendamine
Pide on varustatud klemmpadruniga, 
mis saab hoida kõiki ketasotsikuid 
läbimõõduga 2,35 mm (see on läbi-
mõõt, mida podiaatria töövahen ditel 
tavaliselt kasutatakse). Klemm-
padruni avamiseks suruge pöidlaga 
nupp ettepoole ja jätke sinna. Nüüd 
sisestage tööriist nii kaugele kui 
võimalik. Tõmmake nupp tagasi ja 
töö riist on tugevalt kinnitatud.

Ohutuse huvides vahetage 
tööriista vaid siis, kui pide on 
välja lülitatud.

Kiiruse seadmine
Hoidke pidet (sh tööriist) käes 
või juhtseadme küljele kinnitatud 
pideme hoidikus.

Lülitage seade sisse nupu (9) 
vajutamisega. Nüüd saate nuppu-
dega (1) ja (2) seada ka kiiruse 
ning valida tööriista pöörlemissuuna 
nupuga (6).

Seadme ooterežiimist 
väljatoomisel hakkab see 
tööle viimasena kasutatud 

pöörle mis kiiruse ja imemis võimsu-
sega. Olge ettevaatlik, et mitte alus-

ta da lihvimist üleliia suure pöörlemis-
kiirusega. Valige nõutav 
pöör  le  mis  kiirus välja enne lihvimis-
töö  riista vahetamist.

Jalglüliti (0970)
Jalglüliti toimimine
Mistahes vigastuste vältimiseks 
kasu  ta ge üksnes originaalset 
hadewe jalglülitit.

Sisestage jalglüliti pistik  pistikupessa, 
mis on tähistatud sümboliga .

Kui vajutate jalglülitile  pikema aja 
jooksul, lülitate kogu juhtseadme 
sisse/välja.

Klemmpadruni puhastamine
Tänu täiendavale kaitsetihendile 
(vt paremal) ei sisene pidemesse 
tavaliselt kuigi palju mustust. Aja 
jooksul võib pidemesse koguneda 
iseenesest mõningast mustust, mis 
võib mõjutada selle toimimist. See-
pärast tuleb klemmpadrunit puhas-
tada igakuiselt.

Klemmpadruni lahtivõtmine:

Keerake pideme kaas lahti pildil 
näidatud võtmega:

Nüüd puhastage pideme sisemus ja 
kaas kuiva harjaga.

Klemmpadruni avamiseks suruge 
nuppu ettepoole.

Pange kruvikeeraja (mutrivõti) 
teljele ja hoidke seda tugevalt kinni. 
Nüüd kasutage klemmpadruni lahti-
keeramiseks teise võtme esiotsa.

Klemmpadruni kokkupanekuks 
soori tage eelkirjeldatud toimingud 
vastu pidises järjekorras. Veenduge, 
et klemmpadrun oleks kokkupaneku 
ajal avatud (pideme nupp peab 
olema eespoolses asendis) ja 
pärast poole kindlalt kohaldatud.

Klemmpadruni puhastamine

Leotage klemmpadrunit etüül alko-
holis või spetsiaalses tööriistadele 
mõeldud puhastusvedelikus. Puhas-
tage klemmpadruni pilud ja auk 
kuiva skraberi (kraabits) või harjaga. 
Loputage klemmpadrun väga korra-
likult ja laske sellel pärastpoole väga 
hästi kuivada.
Katke nimetissõrm väga väikse 
koguse (piisab tilgast) õliga ning 
hõõruge seda pöidla ja nimetissõrme 
vahel. Nüüd tupsutage õli sõrmelt 
maha, kuni sõrmeots on kaetud 
vaid väga õhukese õlikihiga. Nüüd 
liigutage klemmpadrunit pöidla ja 
sõrme vahel. Klemmpadrunile peaks 
jääma vaid väga õhuke õlikiht. 
Pidage meeles ütlust: mida vähem, 
seda parem!


