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Eessõna 

Zelos jalahooldusseade on toodetud rangeid kvaliteedikriteeriumeid järgides ja uusimat 
tehnoloogiat kasutades. Käesolevas kasutusjuhendis leiduvatel piltidel nähtav võib 
kergelt erineda ostetavast tootest, sest oleme pidevalt oma tooteid edasi arendamas.  
  
Käesolev kasutusjuhend sisaldab detailset kirjeldust ja selgitust selle kohta, kuidas Zelos 
seadet kasutada. Küsimuste või soovituste korral võtke palun meiega telefonitsi või e-
kirja teel ühendust.  
  
Käesolev kasutusjuhend kuulub Zelos seadme juurde. Hoidke kasutusjuhend alles. Kui 
annate toote kellelegi teisele, siis andke tootega koos üle ka kasutusjuhend, sest siin 
sisaldub oluline teave selle kohta, kuidas toodet korrektselt kasutada.  
 
Funktsioonide lühikirjeldus  
Zelos on meditsiiniline seade, mis on mõeldud kalluse ja küünte eest hoolitsemiseks. 
Käsiseade sobib kokku pöörlevate vahenditega nagu teemantpoleerijad, terasest 
lõikajad ja keraamilised lõikajad. Nende seadmete kiirused võivad ulatuda kuni 40 000 
pöördeni minutis ja seeläbi on võimalik koe efektiivne eemaldamine. Pöörlemise suunda 
on võimalik nupule vajutades muuta. Integreeritud filtreeritud imifunktsioon eemaldab 
efektiivselt igasugused tolmuosakesed. Pöörlemiskiirust ja imamisfunktsiooni on 
võimalik klaviatuuri kasutades muuta. Seadme ekraanile kuvatakse teavitus selle kohta, 
millal on tarvis filtrit vahetada ja millal on tarvis seade hoolduses üle vaadata. 
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Varustust võivad kasutada vaid 
väljaõpetatud isikud. 
  
Tööala paigaldamine peab 
toimuma kehtiva 
regulatsiooniga kooskõlas. 

Paigaldage seade nii, et õhuavad ei ole 
blokeeritud ja õhk saab hästi väljuda.  
  

Elektrilöögi riski vältimiseks 
ühendage seade ainult 
võrgutoitesse. 

  
Tõmmates voolujuhtme 
seinast välja, peatate 
ühenduse vooluvõrguga. 

Paigaldage seade nii, et voolujuhtmele 
on alati võimalik ligi pääseda. Voolulüliti 
peaks olema samuti kergesti 
ligipääsetav.  
  

Lülitage seade sisse ainult siis, 
kui käsiseade on selle hoidjas 
või, kui hoiate käsiseadet 

turvaliselt enda käes.  
  

 Vältige vedelike sattumist 
juhtseadmele, see võib 
elektroonilisi elemente 

kahjustada. Puhastage kasti välimist 
külge ainult niiske lapiga. Veenduge, et 
enne selle tegemist olete seadme 
vooluvõrgust eemaldanud.  
  

Ainult siis, kui tõmbate 
voolukaabli vooluvõrgust 
välja, saate olla kindel, et 

seade on vooluvõrgust täielikult 
eemaldatud.  
Kontrollige regulaarselt, et voolukaabel 
ei oleks kahjustatud, kahjustumise 
esinemisel vahetage see välja või laske 
volitatud hoolduskeskusel see ära 
parandada. 

  
Vältige oma juuste keerdumist 
ümber liikuvate osade. 
Vajadusel kandke 

juuksevõrku.  
  

Töötades materjalidega, mis 
võivad tekitada tolmu või 
niiskust, kasutage imi- või 

spreitehnikaga puurseadet. Kandke 
nina- ja suukaitset. Järgige alati 
materjalide tootja ohutusjuhiseid. 
  

Ohutuskaalutlustel peate 
seadet kasutades alati 
kandma ühekordselt 

kasutatavaid kindaid ja kaitseprille. 
Lisaks peab kantav näomask vastama 
EN 14683 tüübile IIR või standardile EN 
149 FFP 2. 
  

Veenduge, et töö ajal hoitakse 
patsiendi jalga ja käsiseadet 
kindlalt paigal. Vigastuse 

vältimiseks rakendage patsiendi jalal 
töötades äärmist ettevaatlikkust ja vaid 
kerget survet.  
  

Tagamaks 
lõikeseadme/tööriista kindel 
klammerdatus, ärge kasutage 

vahendeid: 
• millel on õline võll;  
• mida kantakse; 
• mida painutatakse. 
  
Enne varustuse kasutamist veenduge:  
• töövahendi klambrisse vajalikul 

kaugusel lükatavuses;  
• (testige tõukurvardaga ja puhastage 

vajadusel)  
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• sisestatud töövahendi klambrisse 
sobitumises ning, et see ei 
väändu/ummistu klammerdamisel.  

• heakskiidetud tööriista seadme 
maksimumkiirusel kasutatavuses 
(vaata tootja juhiseid) või kasutage 
vaid instrumendi jaoks vajalikku 
kiirust. 

• töövahendi täielikus kuivuses..  
  

  
Ohutuskaalutlustel ärge 
vahetage tööriista mootori 
töötamise ajal. 

  
Lülitage seade kohe välja, kui:  
  

• lõikeseade tuleb protseduuri ajal 
iseenesest maha; 

• mootor blokeerub protseduuri ajal.  
  

Jalahoolduse ajal kasutage 
seadet vaid nii, et selle 
imamisfunktsioon oleks sisse 

lülitatud.  
  

Kasutage imamisfunktsiooni 
ainult siis, kui olete 
paigaldanud imamisfiltri. 
Kontrollige filtrit iga 10 töötunni 

järel. Filtrit tuleks vahetada vähemalt 
pärast 50 töötundi.  
.   

Käsiseadme valgus on 
mõeldud hooldatava ala 
valgustamiseks. Ärge vaadake 

otse valgusesse.  
  

Ärge kunagi imege seadmesse 
vedelikke (või õhku/udu, mis 
sisaldab vedelikuosakesi). 

  

Järgige alati kasutusjuhiseid.  
Ärge teostage parandus-, 
modifitseerimis- või 

hooldustöid ise. Seda võib teha vaid 
volitatud spetsialist. Voolukaablit võib 
vahetada ainult tootja või volitatud 
spetsialist. Hooldusandmed tuleb 
vastava palve korral 
parandustöökodadele või väljaõpetatud 
tehnikutele esitada. Ärge eemaldage 
korpust, eriti siis, kui varustus on voolu 
all, sest mõned komponendid võivad olla 
elektripinge all. Igasugune varustuse 
volitamata või ebakorrektne käsitsemine 
(nt seadme parandamine ise) muudab 
garantii koheselt tühiseks ja vabastab 
tootja igasugusest muust vastutusest.  
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Puhastamine ja 
desinfitseerimine 

  
Seade on loodud nii, et see 
oleks kasutatav pöörlevate 
instrumentidega, mis nahka või 

limaskesta ei tungi või ei kahjusta 
vigastusi. Selle rakenduse jaoks järgige 
alljärgnevaid puhastus- ja 
desinfitseerimisjuhiseid.  
  
Iga töökorra järel viige läbi järgnevad 
sammud:  
  
Eemaldage esmalt pöörlev töövahend 
(nt lõikevahend, jms).  
Seejärel käsitsege tööriista vastavalt 
selle tootja juhistele.  
  
Eemaldage jäänukkude, pühkides see 
kergelt niisutatud paberlapiga seadmelt 
ära. Pärast puhastage kõiki pindasid 
desinfitseeriva lapiga (nt Mikrozid AF 
Tücher Schülkelt ja Mayrilt) Puudub 
piirang selle osas, kui palju kordi seda 
seadet selle soovitusliku kasutusaja 
jooksul puhastada ja desinfitseerida 
võiks.
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Seadme tundmaõppimine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Voolulüliti (seadme küljel)  
2 Kiiruse vähendamine 
3 Kiiruse suurendamine 
4 Kiirusesuuna muutmine 
5 Kiiruse kuva [p/m]  
6 Kuva imitaseme, aja, filtrikoti vahetamise jms jaoks  
7 Menüünupp „alla“ ja imiväljundi vähendamine  
8 Menüünupp „Üles“ ja imiväljundi suurendamine  
9 Menüünupp „OK“ 
10 Menüünupp „STOP“ 
11 Mälunupp 1 kiiruse/imamise väljundi muutmiseks 
12 Mälunupp 2 kiiruse/imamise väljundi muutmiseks  
13 Mälunupp 3 kiiruse/imamise väljundi muutmiseks  
14 SISSE/VÄLJA nupp (ooterežiim)  
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Enne kasutamist 

Palun tutvuge juhistega hoolikalt, 
enne kui hakkate seadet kasutama, 
pidage ohutusnõuanded meeles. 
Hoidke kasutusjuhend kõigi seadme 
kasutajate jaoks kättesaadavana.  
  

Kasutamisulatus 
Seda seadet peaksid kasutama 
ainult jalahoolduskvalifikatsiooniga 
spetsialistid. Enne seadme 
kasutamist tuleb end seadmega 
tuttavaks teha, lugedes 
kasutusjuhendit või saades teiselt 
isikult juhised. Seadet tohib kasutada 
ainult suletud ruumides. Seda võib 
kasutada haiglates, äripindadel ja ka 
kodudes. Seade ei ole mõeldud 
kasutamiseks operatsiooniruumides.  
  
Kontrollseade on paigaldatav 
kabinetti või kasutatav portatiivse 
seadmena (st kaasaskantava 
kohvriga). See on sobilik järgmisteks 
aspektideks: 
• Jalahooldus: lõikamine, 

trimmimine, viilimine. 
(Tähelepanu: imamine peab 
jalahoolduse ajal toimuma).  

• Maniküür: Lihvimis-, lõikamis- ja 
viilimistööd.  

  
Seade on mõeldud 
kasutamiseks pöörlevate 
seadmetega, mis ei tungi naha- 

ega limaskestamembraani, kuid 
õnnetuslikult võib kahju siiski tekkida.  

  
Hoiatus: pediküüri korral tuleb 
kasutada imamisfunktsioone. 
 

Paigalduskoht 
Kasutuspiirkond peab vastama 
kirjeldatud tingimustele. Paigaldage 
seade nii, et õhuavad ei oleks 
blokeeritud ja ekstraheeritud õhk 
saaks vabaneda. Garanteerimaks 
takistustega õhuvool, peab seadmest 
paremal olema vähemalt 12cm vahe. 
Paigaldage seade nii, et selle 
nuppudele on lihtne ligi pääseda ja 
vooliku väljund on patsiendi jalast 
maksimaalselt 60cm kaugusel. 
Seade peaks asuma põrandast 30 – 
90 cm kõrgusel.  
  

  
Pilt: Näide jalahooldusseadme asetusest 
hooldusruumis.  
  

 Pilt: Tööala pealtvaates  

Patsient 

Seade 

Kasutaja 
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Kui teil on olemas jalglüliti, siis 
ühendage see seadmest paremal 

asuvasse porti, millel on sümbol:  . 
Kontrollige, et filterkott ja voolik on 
tolmufiltriga korrektselt ühendatud 
(vaata lk 13). 

Veenduge, et tööriist on fikseeritud 
(vaata lk 14). Seadme tagumisel 
küljel näete peamist voolulülitit. 
Vajutage sellele lülitile voolu sisse 
lülitamiseks. 

 
Sõna „Language?“ ilmub ekraanile. 
Kasutage keele valimiseks 
noolenuppe ja vajutage valiku 
kinnitamiseks „OK“. 
 
Ekraanile ilmub „Press OK“. 
Vajutades OK-nupule, 
lähtestatakse järgmise 
ülevaatuseni jäänud aeg 0 juures. 
 
Seade on nüüd ooterežiimis.  

 
Niipea, kui LCD-ekraan (6) 
aktiivseks muutub, on seade 
kasutamiseks valmis. 
 
Võtke käsiseade kätte. 
 
Kui käsiseade on voolikuga 
keerdus, siis saate seda 
kontrollseadme kaudu reguleerida. 

 
Imiseadme ja vastava funktsiooni 
kasutamiseks vajutage nupule (14) 
seadme esiküljel. 

Patsient 

Seade 

Kasutaja 
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Toimimine  
  
Järgnevas osas kirjeldatakse 
seadme kasutamise järjekorda. 
Lisaks sellele kirjeldatakse detailselt 
seadme kasutamise üksikuid 
samme. Enne seadme kasutamist 
lugege kogu kasutusjuhend läbi. 
  
Pärast seadme vooluvõrku 
ühendamist vajutage ooterežiimi 
nupule (14), et seade pöörlema 
saada. Kasutage (2) ja (3) nuppe 
selleks, et pöörlemiskiirus määrata. 
Tootjad pakuvad tihti soovitusi 
optimaalsete pöörlemiskiiruste 
määramiseks. Oluline on aga see, et 
kunagi ei ületataks maksimaalset 
soovituslikku pöörlemiskiirust. 
  
Seejärel on võimalik valida 
pöörlemissuund nupuga (4). Kõige 
enam kasutatakse seadmel 
kellaosuti suunas pöörlemist. 
Enamik lõikeinstrumente 
(terasinstrumendid teraslõikajatega) 
on optimeeritud pöörlemiseks 
kellaosuti suunas. Pöörlemissuund 
ei ole efektiivsuse osas oluline 
teemantlõikajate ja kõrgkvaliteetsete 
korundlihvijate jaoks. Kellaosutile 
vastu pöörlemine võib olla kasulik 
siis, kui tolm takistab teistpidi 
pöörlemisel nägemisvälja.  
  

Kasutades nuppe (7) ja (8) saate 
muuta imamisintensiivsust.  
  
Tihti kasutatud pöörlemiskiirused ja 
imamisseaded on võimalik 
salvestada. Esmalt valige soovitud 
pöörlemiskiirus ja imamisjõud, 
seejärel saate need seaded 
salvestada, vajutades 4 sekundiks 
nupule M1. Selleks, et kasutada 
määratud seadet, vajutage lihtsalt 
nupule M1. Teistsugused väärtused 
on võimalik salvestada nuppudega 
M2 ja M3.  
  
Pärast pöörlemiskiiruse ja imamisjõu 
valikut saate hakata tööle.  
  
Kui soovite teha pausi või töö 
lõpetada, vajutage ooterežiimi 
nupule (14). Käsiseadme mootor ja 
imamine peatuvad. Käsiseade on 
seejärel võimalik asetada oma 
kohale seadme paremal küljel. 
Alternatiivselt saate seadme 
ooterežiimi viia, vajutades ja hoides 
all käsiseadmel olevat nuppu, või 
vajutades jalglülitil olevale nupule. 
  
Me soovitame teil seadme 
vooluvõrgust välja võtta siis, kui seda 
mõnda aega ei kasuta. Nii säästate 
elektrit. Voolukaabel tuleb võrgust 
välja võtta ka seadme kasutusest 
eemaldamisel.
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Tööasend  
Järgnevad pildid on näideteks selle 
kohta, kuidas erinevate jalaosadega 
töötada. Veenduge alati selles, et teil on 
jalg kindlalt käes ja saate töötada 
vabalt, ilma liigse koormuseta. 
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Imamine  
Lülitage imamisfunktsioon sisse 
nupuga (8). Imamisväljundit on 
võimalik reguleerida 5 erineval 
tasemel. Valitud tase on nähtav 
ekraani kuval. Tase 0 tähendaks 
seda, et imamisfunktsioon on välja 
lülitatud.  
  
Juhul kui imamismootor üle 
kuumeneb, siis lülitub seade 
automaatselt välja. Laske seadmel 
natuke aega jahtuda, enne kui seda 
uuesti kasutate. Kui selline viga 
peaks uuesti esinema, siis tagastage 
seade tarnijale ülevaatuseks. 
  

Filterkoti vahetamine 
Filtrit vahetades on 
soovituslik kanda näomaski, 
mis vastab standardile EN 

14683 tüüp IIR või EN 149 FFP 2.  
  
Kasutage seadet ainult nii, et 
imamisfilter on kokku pandud. 
Kontrollige kotti iga 10 töötunni järel. 
Filterkoti täitumisel vahetage see 
kohe välja. Filtrit tuleks vahetada 
vähemalt iga 50 töötunni järel.  
  
Esmalt voltige lahti filterkoti paber 
(art 5115) ja lükake see sõrmega 
seadme eesosas olevasse avausse. 

  

  
Tõmmake tolmukambri kaas välja ja 
eemaldage vana filter. 
  
Hoidke filtrit keskel, et vältida selle 
paindumist ja mahalibisemist (vaata 
alljärgnevat pilti). Nii väldite selle 
uuesti mahalibisemist.  
  

  
Võite paberfilter 5115 asemel 
kasutada ka mikrofiltrit (art nr 5179).  
  

Kontrollseadme filtri 
vahetamine 
Seda filtrit (art nr 3752) tuleb 
vahetada iga 200 töötunni järel. 
Eemaldage vana filter ja pange uus 
selle hoidjasse (vaata pilti).  
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Lõikeseadme/tööriista 
klammerdamine 
Käsiseade on varustatud klambriga, 
mis on suuteline hoidma 
lõikeseadeid diameetriga 2,35 mm 
(see on podiaatrias kasutatavate 
töövahendite tavapärane 
diameeter). Klambri avamiseks 
suruge nuppu oma pöidlaga 
ettepoole ja jätke nupp sellesse 
asendisse. Nüüd sisestage 
töövahend võimalikult kaugele. 
Tõmmake nupp tagasi – tööriist on 
korrektselt klammerdatud.  
  

  
  

Ohutuspõhjustel vahetage 
tööriista vaid siis, kui 
käsiseade on välja lülitatud.  

  

Kiiruse määramine 
Hoidke käsiseadet (tööriistaga) oma 
käes või asetage see käsiseadme 
hoidjasse kontrollseadme küljel.  
Lülitage seade nupuga (14) sisse. 
Nüüd on võimalik reguleerida kiirust 
nuppudega (2) ja (3) ning võimalik on 
valida pöörlemissuund nupuga (4). 
  

Mäluklahvid M1-M3  
Võimalik on salvestada tihti 
kasutatud kiiruse- ja 
imamistasemeid. Selle jaoks on 
saadaval kolm mälunuppu. Esmalt 
valige oma kiirus-/imamistase ja 
seejärel salvestage see, hoides 
nuppu M1 4 sekundiks all. 
Meenutamaks salvestatud kiirus- ja 
imamistaseme kombinatsiooni, 
vajutage kõigest uuesti nupule M1.  
Salvestada saab ka nuppudega M2 
ja M3.  

Nupp käsiseadmel 
Vajutades sellele nupule üks kord 
(lühikeseks ajaks), saate taastada 
nupuga M1 salvestatud kiirus- ja 
imamisseaded. Vajutades nupule 
uuesti (korraks), saate taastada 
seade M2. Seadete M1 ja M2 (kuid 
mitte M3) vahel on võimalik selle 
nupuga liikuda. Vajutades 
käsiseadme nupule pikemaks ajaks, 
lülitate kogu kontrollseadet 
sisse/välja.  

Tähelepanu! Kasutage 
ainult 
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lõikeseadmeid/tööriistu, mis on 
lubatud M1 ja M2 seadete 
kiirustasemetega. 

  
Kui seade tuuakse tagasi 
ooterežiimist, siis käivitub 
see viimati kasutatud 

pöörlemis- ja imamisseades. 
Veenduge, et lõikamine ei toimu 
liiga kõrgete pöörete juures. Valige 
enne lõikamisele minekut vajalik 
kiirus. 
 
Jalglüliti (0970)  
  
Jalglüliti kasutamine: Kasutage 
ainult originaalset hadewe jalglülitit, 
et vältida millegi kahjustamist. 
Lülitage jalglüliti pessa sümboliga 

.  
  
Jalglüliti funktsioon. Vajutades 
jalglülitile üheks korraks, saate 
meenutada meelde jäetud kiirus- ja 
imamisfunktsiooni, mis on 
salvestatud kui M1. Vajutades 
lülitile uuesti, taastate M2 seade. 
Saate liikuda seadete M1 ja M2 
(kuid mitte M3) vahel, kasutades 
jalglülitit sel viisil.  

Tähelepanu! Kasutage 
ainult 

lõikeseadmeid/tööriistu, 
mis on lubatud M1 ja M2 seadete 
kiirustasemetega. 
  
  

Vajutades jalglülitile pikemaks 
perioodiks, lülitate sisse/välja 
süsteemi kontrollseadet.  

LCD-ekraan  
LCD-ekraan kuvab teavet 
kontrollseadme töörežiimi kohta – 
nagu pöörlemine (vasak-
/parempöörlemine), imamistase 
(tasemed 1-5), kuupäev ja aeg. 
Ekraanile ilmub hoiatusteade 
filterkoti vahetamise kohta. See 
näitab aega, mil seade tuleks 
hooldusesse viia (pärast ligi üht 
aastat). 
  
Vajutades nupule <OK>, pääsete ligi 
valikulisele seadme sätete 
nimekirjale. Nuppudega <> ja <>, 
saate nimekirja üle vaadata ja teha 
valiku nupule <OK> vajutamisega. 
Nupuga <C> saate peatada 
funktsiooni, naasta peamenüüsse.  
  
Saadaval on järgnevad funktsioonid:  

• Filterkoti vahetamise kinnitus 
(kuvatakse viimase vahetuse 
kuupäev).  

• Käsiseadme valguse sisse/välja 
lülitamine. 

• Viimase hoolduse kuupäev.  

• Kellaaja määramine. 

• Kuupäeva määramine. 

• Keele valimine. 
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Filterkoti vahetamise 
heakskiitmine Pärast iga 50 
töötundi imamisrežiimis saate teate 
„Kontrollige filterkotti“. Selle seadme 
ilmumisel peate kinnitama vahetuse 
kuupäeva. Valige <change filter> 
valiknimekirjast ja vajutades <OK>. 
Nüüd kuvatakse ekraanil viimase 
vahetuse kuupäev.  
Vajutage <> ja seejärel <OK>, et 
vahetus kinnitada. 
  
Valguse SISSE/VÄLJA lülitamine 
Käsiseadme valguse 
sisselülitamiseks järgige 
alljärgnevalt kirjeldatud samme:  
Valige valiknimekirjast <light>.  
Kinnitage valik, vajutades <OK>. 
Vajutage <> valimaks <light on> 
või >light off<, vajutage<OK>.  
  
Viimase hoolduse kuupäev 
Valige nimekirjast <Maintenance>. 
Kiitke heaks nupuga <OK>.  
Viimase hoolduse kuupäev ilmub 
ekraanile. Kui saadate seadme 
hooldusesse, hadewesse või 
volitatud hooldusagendi juurde, siis 
uuendatakse teie jaoks hoolduse 
kuupäeva. 
  
Kellaaja määramine   
Valige menüü nimekirjast <time>. 
Kinnitage valik nupuga <OK>. 
Nuppudega <-> ja <+> saate 
määrata tunni. Nuppudega <> ja 
<> saate määrata minuti. Vajutage 
seadete salvestamiseks <OK>. 

Kuupäeva määramine 
Valige nimekirjast <Date>.  
Kinnitage valik nupuga <OK>.  
Nuppudega <-> ja <+> saate 
määrata päeva.  
Nuppudega <  > ja <>  saate 
määrata kuu.  
Nuppudega <M1> ja <M2> saate 
määrata aasta.  
Seade salvestamiseks vajutage 
<OK>. 
  
Keele valimine 
Valige nimekirjast <language>.  
Kinnitage valik nupuga <OK>  
Nuppudega <> ja <> saate valida 
keele.  
Vajutage seade salvestamiseks 
<OK>. 
 

Teated 
  
Filterkoti kontroll  vaata lk 8.  
  
Käsiseadme kontroll Käsiseade 
ei ole ühendatud või on vigane.  
  
Hooldus on soovitatav -  
Pärast seadme kauasemat 
kasutamist (ligikaudu 1 aasta, 
sõltuvalt seadme kasutatavusest) on 
tarvis vahetada välja liikuvad osad, 
nt kuullaagrid, seibid ja muud osad, 
mis kuluvad. Aasta järel on 
soovitatav ka hadewe 
hooldusagendi poolne ülevaatus. 
Kontrollsüsteem määrab perioodi 
viimasest hoolduskorrast ja näitab 
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soovitust uue hoolduse 
teostamiseks. Palun võtke sel juhul 
ühendust oma edasimüüja või 
volitatud hooldusteenuse pakkujaga. 
Ekraanile ilmub <Maintenance 
recommended>, vajutage <OK>. 
Ekraan kuvab <Note off?>. Kui see 
teade ilmub uuesti, siis valige <NO> 
+ <OK>  
Kui te selle teate kordumist järgmise 
2 kuu jooksul ei soovi, siis vajutage 
<Yes> + <OK>.  



Hooldus 

  

  
18  

Klambri puhastamine 
Lisatud kaitseseibi tõttu (vaata 
paremal), ei kogune käsiseadmesse 
eriti palju mustust. Aja jooksul võib 
mõningane mustus siiski 
käsiseadmele koguneda ja mõjutada 
selle toimimist. Seepärast tuleb 
klambrit kord kuus puhastada.  
  
Klambri lahtivõtmine:  
  
Kruvige mutrivõtmega maha 
käsiseadme ülemine osa, nagu 
pildilt näha: 

 
  
Nüüd puhastage käsiseadme 
sisemust ja ülemist osa kuiva lapiga.  
  
Klambri avamiseks lükake nuppu 
edasi.  

  
Asetage kruvikeeraja teljele ja 
hoidke seda tugevalt kinni. Nüüd 
kasutage teist mutrivõtme esiosa  
klambri lahtikruvimiseks.   

 
  
Klambri kokkupanemiseks korrake 
mainitud samme tagurpidises 
järjekorras. Veenduge, et 
kokkupaneku ajal on klamber avatud 
(käsiseadme nupp peab olema ette 
lükatud) ja pärast tugevalt kinnitatud.  
  
Klambri puhastamine  
  
Leotage klambrit etüülalkoholis või 
spetsiaalses tööriistade 
puhastusvedelikus. Puhastage avad 
ja klambri auk kuiva kaabitsa või 
harjaga. Küürige klambrit tugevalt ja 
veenduge, et lasete sellel pärast 
kuivada.  
Katke oma nimetissõrm väga vähese 
koguse õliga (õlipiisaga) ja hõõruge 
seda oma pöidla ja nimetissõrme 
vahel. Seejärel tupsutage õli välja, 
kuni teie sõrm on kaetud väga 
õhukese õlikilega. Müüd liigutage 
klambrit oma pöidla ja nimetissõrme 
vahel. Klambrile peaks jääma väga 
õhuke õlikile. Palun käituge vastavalt 
ütlusele: „Vähem on rohkem!“ 
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Ülevaade hooldusest 
  

Mis on tehtud?  Kui tehti? 
Kelle poolt tehtud?  

Klambri 
puhastamine, seibi 
4571 vahetamine  

Igakuiselt kasutaja 
poolt  

Filtri 5115 või 5179 
vahetamine  

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

Filtri 3752 
vahetamine 

Iga 200 töötunni järel 
kasutaja poolt 
  

Hooldus töökojas 
(kulunud osade 
vahetamine; 
mootoriharjade, 
korpuse kontroll; 
puhastamine; 
lekkevoolu kontroll) 

Iga 500 töötunni järel 
parandustöökojas 

   
Käsitsemisjuhised 
  

Ärge pange käsiseadet 
mingisugusessegi vedelikku 
ja ärge seda kunagi õlitage 

ega niisutage. Puhastage 
käsiseadme pinda niisutatud lapiga. 
Pöörake tähelepanu sellele, et 
käsiseadmesse ei pääseks niiskus 
või vedelik. Ärge kunagi kasutage 
desinfitseerivat spreid.  
  

Ärge paigaldage 
käsiseadmesse märgasid 
lõikeseadmeid või 

instrumente. Neis sisalduv niiskus 
võiks kahjustada käsiseadme 
sisemust.  
  

Kõik hadewe kasutatud 
materjalid takistavad rooste 
tekkimist. Kui käsiseadmelt 

on roostet avastatud, siis on 
põhjalike hindamiste ja ekspertiiside 
tulemusel tõestatud, et rooste oli 
välist päritolu (mille tavapäraselt 
tingis neis olukordades kasutatud 
tööriistade omadused). 
  

Isegi kõrgkvaliteetsetes 
terasinstrumentides, mille on 
tootnud hästi tuntud tootjad, 

võib esineda rooste teket nt 
keemilise puhastamise ja 
desinfitseerimisvedelike vale 
kasutamise korral. See välist päritolu 
rooste mõjutab käsiseadme sisemisi 
osi. Seega, käsiseadmega mitte 
töötades eemaldage selle küljest 
lõikeseade/tööriist. 
  

Veenduge alati, et te ei 
käsiseade ei kuku maha või 

koge šokki. Kuullaagrid ja mootor 
võivad nii kahjustuda.  
  

Kasutage ainult veatuid 
tööriistu.  
  

Ärge kasutage: väänatud või 
tasakaalust väljas tööriistu; tööriistu, 
mille vars on ära kulunud; 
tööriistasid, mis on roostes. 
  

Vigaste tööriistadega 
töötamine põhjustab 
käsiseadme tugevamat 

vibratsiooni. Tagajärjeks võib olla 
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kuullaagrite, mootori või klambri 
kahjustumine.  
  

Kõrge rõhuga töötamine ei 
paranda töö tulemust, sest 
siis aeglustub mootor. Teine 

miinus on suurem mõju 
kuullaagritele ja mootorile, nende 
kasutusiga lüheneb pikas plaanis. 

  
Kui seade saadetakse teile 
posti teel, eemaldage enne 

muu tegemist tolmufilter.  
  

Image ainult tolmu või 
lihvimisjääke, ärge kunagi 
image suuremaid osakesi 

nagu väikesed tükid puuvilla, sest 
need võivad jääda käsiseadmesse 
kinni ja tingida blokeerumist.  
  

Sarnane toime võib olla 
pideval maksimumkiirusel 
töötamisel. Palun veenduge, 

et kiiruseseade on vastav tehtavale 
tööle ja kasutatavatele 
instrumentidele.  
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Tõrkeotsing 

Käsiseade vibreerib, on väga lärmakas 
ja/või muutub eest soojaks  
Paindunud lõikeseadete/tööriistade 
kasutamine  kasutage teistsugust 
lõikeseadet/tööriista, et testida 
käsiseadme toimimist. 
Lõikeseadet/tööriista saab testida 
hadewe lõikeseadme varre testeriga 
(art nr 4990), et näha kas lõikeseade 
on paindunud.  

  
 Tööriista maksimaalne kiirus ületati, 

sellest tingituna esines tugevam 
vibratsioon  pange tähele 
tööriistade (nt lõikeseadme ja 
instrumendi) tootjate 
kasutusjuhiseid. 

  
Lõikeseadet/tööriista saab paika 

seada ainult raskustega või üldse 
mitte. Paindunud 
tööriistade/lõikeseadmete 
kasutamine  kasutage teistsugust 
lõikeseadet/tööriista, et testida 
käsiseadme toimimist. 
Lõikeseadet/tööriista saab testida 
hadewe lõikeseadme varre testeriga 
(art nr 4990), et näha kas lõikeseade 
on paindunud. 

  
Klamber on must  Puhastage 
klambrit vastavalt käesoleva juhendi 
instruktsioonidele.  

  
Lõikeseade ei klammerdu ega pöörle. 

Klamber ei ole hästi kinnitatud  
Pinguldage klambrit vastavalt 
käesoleva juhendi instruktsioonidele.  

  
Käsiseadme nuppu ei ole võimalik 

kergesti liigutada  

Klamber on must  Puhastage 
klambrit vastavalt käesoleva juhendi 
instruktsioonidele.  

 
  
  
Seade ei tööta. Kontrollige, kas seade 

on sisse lülitatud.  
  
 Jalglülitit kasutatakse kogu aeg või see  

on vigane  Eemaldage jalglüliti 
ühendus pesast, et leida probleemi 
põhjus.  

  
  Eemaldage seade vooluvõrgust, et 

see lähtestada.  
  
Seadmel on erinev müratase 

erinevates kasutuskohtades  
 Müratase varieerub vastavalt seadme 

ümbrusele. Kui panna seade täpselt 
seina äärde, siis peegeldab sein 
rohkem müra tagasi, kui juhul, kui 
seade on seinast kaugemal.  

  
Käsiseadme mootor teeb 
sisselülitamisel (ligi 1 sekund) 
kummalist häält  
 Väga harvadel juhtudel selline nähtus 

esines. See ei kahjusta seadet. 
  
Imamisfunktsioon ei tööta 
Imimootor lülitub ülekuumenemisel 

automaatselt välja. Laske seadmel 
jahtuda enne selle uuesti kasutamist. 
Saatke seade hooldusesse, kui seda 
esineb korduvalt. 
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0974 Zelos  
Kogukaal: 4,1 kg  
Mõõtmed: W273xH142xD186mm 
Sisend:230V,  
Vahelduvpinge: 50Hz, 1A 
imamine: 2,9 – 5,8 kPa  
Esmane kaitse:  

F1+F3: 3,15A aegviitega kaitse  
F3: 400 mA aegviitega kaitse  

Teisene kaitse: Soojuskaitse  
Kaitseklass II  
Kiirusekuva täpsus: ±10% 
Käsiseade:  
tüüp B rakendatud osa 
Läbimõõt: 17-22 mm  
Pikkus: 163mm  
Kiirus: 6.000 - 22.000 p/m  
  
Toitepingel 100-115V:  
F1+F3 5 aegviitega kaitse  
F2: 400mA aegviitega kaitse  
Nimivool: 1,9A   

Ümbritsevad tingimused:  
Seade on mõeldud kasutamiseks 
kuivades suletud ruumides. 
  
Töötingimused:  
     Temp: +10 °C kuni +26 °C  
      Suhteline niiskus: 25% kuni 75%  
      (mitte kondenseerunud)  
  Õhurõhk: 700 hPa kuni 1060 hPa  
  
Ladustamistingimused:  
    Temp: -5°C kuni +55°C  
     Suhteline niiskus: 10% kuni 95%  
     (mitte kondenseerunud)  
     Õhurõhk: 500 hPa kuni 1060 hPa  
  
Transporditingimused (kuni 4 nädalat):  
   Temp:-5°C kuni +55°C  
     Suhteline niiskus: 10% kuni 95%  
     (mitte kondenseerunud)  

  Õhurõhk: 500 hPa kuni 1060 hPa  
  

Kasutusaeg 
Seade on mõeldud pikaaegseks 
kasutamiseks. 
  

Vastavusdeklaratsioon  
Me kinnitame oma ainuisikulisel 
vastutusel, et tooted:  
podiaatriaseade 0974 ja 115v0974, 
mille kohta antud deklaratsioon 
kehtib, on vastavuses järgnevate 
standardite ja normatiivaktidega: 
93/42/EMÜ meditsiinitoodete direktiiv; 
2004/108/EÜ EMV-direktiiv; 
2006/95/EÜ madalpinge direktiiv;  
  
hadewe GmbH – Grambartstraße 10 – 
30165 Hannover  
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Tarvikud 
Art nr    
5115           Paberfilter  
5179           Mikrofilter  
3752   Filter  
0970          Jalglüliti  
    

Klambersüsteem on mõeldud 
kasutamiseks pöörlevate 
instrumentidega, mille vars on 2,35 
mm vastavalt ISO-standardile EN 
ISO 179-1.  
  

Käibest kõrvaldamine 
Seade ja filter võivad 
sisaldada infektsioosset 
materjali nagu lihvimistolmu 

jäägid või nahaosakesed. Seepärast 
pidage meeles järgnevaid juhiseid.  
  
Seadme käibest kõrvaldamine 
Vanad Saksamaal ostetud seadmed, 
mis vastavad elektrooniliste 
seadmete seadusele, tuleks saata 
otse tootjale (hadewe). Me 
vabaneme neist seadmetest tasuta. 
Seadmeid ei tohi viia avalikesse 
jäätmekeskustesse  (WEEE rg-kood 
DE20392713, ärikliendi seade). 
Kõrvaldamaks see seade käibest 
väljaspool Saksamaad, võtke 
ühendust saidiga, mille kaudu selle 
hadewe toote ostsite.  
  
Märkus seadme/ravisüsteemi 
käibest kõrvaldamise kohta: Kandke 
standardi DIN 374-2 klassile 2 
vastavaid kaitsekindaid seadme 
lahtivõtmise ajal. Samuti kandke 

standardile EN 14683 IIR või EN 149 
FFP2 vastavat nägu kaitsvat maski. 
  
Tolmufiltri ja jämeda tolmu filtri 
käibest kõrvaldamine  
Filterkott ja jämeda tolmu filter on 
vähese saastega jäätmed. 
Vabanege neist jäätmetest 
mitteläbipaistvaid, 
vedelikukindlaid, vastupidavaid 
plastmasskotte kasutades, ärge 
ladustage neid jäätmeid 
kokkupressitult tavalisse 
majapidamisprügikasti.  
  
  

Kohustuslik registreerimine 
Seadme kasutajad, edasimüüjad ja 
levitajad peavad enda tegevusest 
aru andma vastavalt 
meditsiiniseadmete seaduse §-le 
29. Aruandlusmeetodit on 
kirjeldatud meditsiiniseadmete 
ohutusplaani määruses. Väljaspool 
Saksamaad kohalduvad kohalikud 
tingimused.  
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Sümbol  
Ettevaatust!   
  
Oluline märkus! 

Järgige kasutusjuhiseid 
  
Temperatuuripiir (indikeerib alumist 
ja ülemist temperatuuripiiri)  
  
Õhurõhk: lubatav vahemik 

Õhuniiskus: lubatav vahemik  

Hoidke kuivana 

SISSE/VÄLJA lüliti (ooterežiim)  
(seadet ei lülitata vooluvõrgust välja)  
 
Menüüsse sisenemine/  
Kinnitamine OK-ga 

C    Menüüs tagasiliikumine / 

             Tühistamine   
Suuna muutmine  
  
Imamine  

 
 

Pöörlemine  

Muutuvvool  

Alalisvool 

Kaitse  

B-tüüpi rakendatud osa 

Jalglüliti pesa 

II klass 

Tootmiskuupäev 

Ohutuskontroll 
Ohutuskontroll tuleb läbi viia 
vastavalt selle riigi 
regulatsioonidele, kus seadet 
kasutatakse. Seadme ülevaatuse 
intervall on aasta. 
 
Korduvkontroll ja kontroll 
parandusjärgselt (DIN EN 62535, 
VDE 0751-1)  
Ülevaatusintervall korduvkontrolli 
puhul: 1 aasta 
Tehniline teave: 
Ohutusklass: II  
Rakendus: Tüüp B (eraldi 
jääkvoolutugevuse mõõtmine ei ole 
tarvilik)  
Vooluühendus:  NPS  (mitte-
eemaldatav vooluühendus)  
Kaitsev maandus ei ole ühendatud 
puudutatavate elektrijuhtidega.  
Tarviliku funktsiooni ülevaatus: 
kiirus, ekraan, sisse/välja, imamine / 
sprei, klammerdussüsteem.  
  
Ülevaatus enne kasutamist 
Tootmise ajal teostatakse DIN EN 
62353 (VDE 0751-1) standardi 
kohaselt järgnevad ülevaatused:  
visuaalne ülevaatus, seadme 
jääkvoolutugevus <500µA, 
jääkvoolutugevus rakendatud osale 
<500µA. 
Ekraani, sisse/välja-nupu, imamise / 
sprei, kiirus- ja klammerdussüsteemi 
funktsionaalne ülevaatus. 
Ohutusalaseid ega funktsionaalseid 
puuduseid ei ole tuvastatud. Tänu 
käesoleva teabe pakkumisele on 
võimalik DIN EN 62535 standardi 

M1, M2, 
M3  

Mälunupp 1 kiiruse 
/imamissisendi muutmiseks 
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kohaselt loobuda kasutuseelsest 
ülevaatusest, mille muidu peaks 
tellima seadme kasutaja. 
  
  



Elektromagnetiline ühilduvus 
  

 

Juhised ja tootja deklaratsioon - elektromagnetkiirgused 
Käesolev seade on sobilik kasutamiseks spetsifitseeritud elektromagnetilises keskkonnas. Klient 
ja/või seadme kasutaja peab veenduma, et seadet kasutatakse alljärgnevalt kirjeldatud 
elektromagnetilises keskkonnas:  

Kiirgustest Vastavus Elektromagnetiline keskkond 
– juhised 

RF-kiirgus CISPR 11 kohaselt Grupp 1  Seade kasutab RF-energiat 
ainult sisemiseks 
funktsioneerimiseks. 
Seepärast on seadme RF-
kiirgus väga madal ja ei 
põhjusta tõenäoliselt 
interferentsi lähedalasuvas 
elektroonikas. 

RF-kiirgus CISPR 11 kohaselt Klass B  See seade on sobilik 
kasutamiseks kõigis 
asutustes, sealhulgas 
kodustes asutustes ja neis, 
mis on ühendatud otse 
madalpingelise 
elektrivõrguga, mis pakub 
elektrit 
kodumajapidamistele. 

Harmoonilised kiirgused IEC 61000-3-2  Klass A  
Pingekõikumised/ värelusheitmed IEC 61000-3-3  Mittekohalduv  
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Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline immuunsus IEC 60601-1-2  
Käesolev seade on sobilik kasutamiseks spetsifitseeritud elektromagnetilises keskkonnas. 
Klient ja/või seadme kasutaja peab veenduma, et seadet kasutatakse alljärgnevalt kirjeldatud 
elektromagnetilises keskkonnas: 
Immuunsustest IEC 60601 testi tase Vastavustase Elektromagnetiline 

keskkond - juhised 
Elektrostaatiline 
lahendus 
(ESD)  
IEC 61000-4-2  

± 6 kV kontaktlahendus 
meetod ± 8 kV 
õhklahendusmeetod  

± 6 kV kontakt  
± 8 kV õhk 

Põrandad peaksid olema 
puidust, betoonist või 
keraamilistest plaatidest. 
Kui põrandad on kaetud 
sünteetilise materjaliga, 
siis peaks suhteline niiskus 
olema vähemalt 30 %.  

Kiire elektriline 
siire/lahendus 
IEC 61000-4-4  

± 2 kV vooluvõrgule 
± 1 kV sisend-
/väljundkaablitele  

Mittekohalduv  Vooluvõrgu kvaliteet peaks 
vastama tüüpilisele 
ettevõtte ja/või haigla 
elektrivõrgule. 

Impulss 
IEC 61000-4-5  

± 1 kV diferentsiaalrežiim 
± 2 kV tavarežiim  

Mittekohalduv  Vooluvõrgu kvaliteet peaks 
vastama tüüpilisele 
ettevõtte ja/või haigla 
elektrivõrgule. 

Voolukõikumised, 
lühikesed 
katkestused ja 
toiteliinide 
pingekõikumised 
IEC 61000-4-11  

< 5% UT (>95% langus 
UTs) ½ tsükliks 
  
40% UT (60% langus UTs) 
5 tsükliks 
  
70% UT (30% langus UTs) 
25 tsükliks  
  
< 5% UT (>95% langus 
UTs) 5 sekundiks 

Mittekohalduv  Vooluvõrgu kvaliteet peaks 
vastama tüüpilisele 
ettevõtte ja/või haigla 
elektrivõrgule. Kui seadme 
kasutajal on tarvis 
voolukatkestuste ajal 
protseduuriga jätkata, siis 
on soovitatav, et seadet 
käitataks vooluallikast võik 
akust, millel 
voolukatkestust ei esine.  

Voolusagedus 
(50/60 Hz) 
magnetväli IEC 
61000-4-8  

3 A/m  3 A/m  Vooluvõrgu kvaliteet peaks 
vastama tüüpilisele 
ettevõtte ja/või haigla 
elektrivõrgule. 

MÄRKUS UT on vahelduvvoolulise võrgu pinge enne testitaseme rakendamist. 
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Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline immuunsus IEC 60601-1-2 
Käesolev seade on sobilik kasutamiseks spetsifitseeritud elektromagnetilises keskkonnas. 
Klient ja/või seadme kasutaja peab veenduma, et seadet kasutatakse alljärgnevalt kirjeldatud 
elektromagnetilises keskkonnas: 

Immuunsustest IEC 60601 testi tase Vastavustase Elektromagnetiline 
keskkond - juhised 

Läbiviidud 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  

Kaasaskantavat ja mobiilset 
RF-suhtlusvarustust ei 
tohiks seadmele, 
sealhulgas kaablitele, 
kanda kaasas lähemal kui 
soovitusliku eraldusdistantsi 
kaugusel, mis on arvutatud 
raadiosaatja sageduse 
leidmiseks sobiva võrrandi 
alusel.  
  
Soovituslik 
eralduskaugus: 
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 tähendab 
maksimaalset raadiosaatja 
väljundvõimsuse määra 
vattides (W) vastavalt 
raadiosaatja tootja 
andmetele ja d tähendab 
soovituslikku 
eralduskaugust meetrites 
(m).  
Väljatugevused fikseeritud 
RF-raadiosaatjatest on 
määratud elektromagnetilise 
kohtuurimusega, a peaks 
olema vähem kui 
vastavustase igas 
sagedusvahemikus 
Interferents võib esineda  
Varustuse läheduses:  

 

   
MÄRKUS 1 80 MHz ja 800 MHz juures rakendub eralduskaugus kõrgemale 
sagedusvahemikule. 
MÄRKUS 2 Käesolevad juhised ei pruugi rakenduda kõigis olukordades. Elektromagnetlevi 
mõjutab struktuuride, esemete ja inimeste poolne lainete neelamine ja peegeldamine.  
a Väljatugevused fikseeritud raadiosaatjatest nagu (juhtmevabade) raadiotelefonide 
baasjaamad ja mobiilraadiod, amatöörraadio, AM- ja FM-raadiojaamad ning TV.  
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Ülekandeid ei ole teoreetiliselt täpselt võimalik ennustada. Elektromagnetilise keskkonna 
hindamiseks tuleks kaaluda fikseeritud RF-raadiosaatjate olemasolu tõttu elektromagnetilist 
kohtuurimust. Kui mõõdetud väljatugevus seadme kasutamise asukohas ületab rakenduva RF-
vastavustaseme, siis tuleks seadet jälgida, et kinnitada selle tavapärane toimimine. Täheldades 
anormaalset toimimist, võib olla tarvilik rakendada lisameetmeid nagu seadme ümbersuunamine 
või selle asukoha muutmine.  
 
b Üle sagedusvahemiku 150 kHz kuni 80 MHz peaksid väljatugevused olema alla 3 V/m.  
Soorituslikud eralduskaugused portatiivse ja mobiilse RF-suhtlusvarustuse ja seadme 
vahel. Parameeter IEC 60601-2  
Seade on mõeldud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas, kus kiiratud RF-segamine on 
kontrollitud. Klient ja seadme kasutaja saavad elektromagnetinterferentsi vältida, säilitades 
portatiivse ja mobiilse RF-suhtlusvarustusega (raadiosaatjatega) minimaalse tarviliku vahemaa ja 
järgides suhtlusvarustuse maksimaalse väljundvõimsusega seotud piiranguid. 

Hinnatud 
raadiosaatja 
maksimaalne 
väljundvõimsus 
W  

Eralduskaugus vastavalt raadiosaatja sagedusele m  
  
150 kHz kuni 80 MHz ISM-
lainealadel 

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   
Maksimaalse väljundvõimsusega hinnatud raadiosaatjate puhul, mida nimekirjas ei leidu, on 
võimalik eralduskaugust hinnata vastavas veerus leiduva võrrandi alusel, kus P on maksimaalne 
raadiosaatja väljundvõimsus vattides (W) vastavalt raadiosaatja tootja andmetele.  
  
MÄRKUS 1 80 MHz ja 800 MHz juures rakendub eralduskaugus kõrgemale sagedusvahemikule. 
 
MÄRKUS 2 Käesolevad juhised ei pruugi rakenduda kõigis olukordades. Elektromagnetlevi 
mõjutab struktuuride, esemete ja inimeste poolne lainete neelamine ja peegeldamine. 
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