Timco SL2500 silppuava oksasilppuri

Käyttöohje

Kiitos, että ostit tuotteemme. Lue tämä opas huolellisesti, jotta käytät laitetta oikein.
Alkuperäisen ohjeen käännös.

Takuu: 1 vuosi
EAN: 6438014205502
Tuotenumero: 102051784
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YLEISET TURVAOHJEET
VAROITUS! Lue kaikki ohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun ja/tai
vakavaan vahinkoon. Sähkötyökalulla tarkoitetaan verkkoviralla toimivaa (johdollista) työkalua tai
akulla toimivaa (johdotonta) työkalua.
VAROITUS! Tämä laite täyttää sähkölaitteille asetetut turvallisuusvaatimukset. Väärinkäyttö
voi kuitenkin johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin. Lue käyttöohjeet huolellisesti ja
kokonaan ennen kuin kytket laitteen päälle. Säilytä nämä ohjeet. Käytä niitä viitteenä ja
opeta niiden kanssa muita henkilöitä, jotka mahdollisesti käyttävät tuotetta. Jos lainaat
työkalua jollekin muulle, lainaa myös käyttöohjeita.
VAROITUS! Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi,
joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute
estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö
valvo heitä varmistaakseen, että laitetta käytetään turvallisesti. Lapset eivät saa leikkiä
tuotteella.
VAROITUS! Oksasilppuria käytettäessä on noudatettava muiden muassa seuraavia
turvaohjeita, jotta vältytään tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaralta. Lue kaikki
turvaohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varmista, että olet perehtynyt oksasilppurin
hallintalaitteisiin ja asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön.
 Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön,
joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt eivät ole riittävät tai joilta puuttuu kokemusta
ja tietoa, ellei heitä ole ohjeistettu tai opastettu laitteen käyttöön heidän
turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön toimesta

ERITYISET TURVAOHJEET
Harjoitteleminen

Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
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Älä anna kenenkään käyttää laitetta ilman, että hän on tutustunut ohjeisiin. Älä anna lasten
käyttää laitetta. Paikalliset määräykset voivat rajoittaa käyttäjän ikää.



Oksasilppurin käyttäjä vastaa mahdollisista onnettomuuksista tai vaaroista, jotka kohdistuvat
muihin henkilöihin tai heidän omaisuuteen.

Valmistelut






Älä anna lasten käyttää laitetta.
Älä käytä laitetta sivullisten lähettyvillä.
Käytä kuulosuojaimia ja suojalaseja aina, kun käytät laitetta.
Älä käytä löysiä vaatteita tai vaatteita, joissa on roikkuvia naruja.
Käytä laitetta avoimessa tilassa (ei lähellä seiniä tai muita esineitä) ja tasaisella ja tukevalla
alustalla.




Älä käytä laitetta päällystetyllä pinnalla tai soran päällä.
Suosittelemme käyttämään vikavirtasuojakytkintä, jonka laukeamisvirta on korkeintaan 30
mA.
Tarkasta ruuvien, muttereiden ja muiden kiinnikkeiden sekä suojusten kireys ennen laitteen
käynnistämistä. Vaihda vaurioituneet merkinnät uusiin.




Älä käytä laitetta märissä tai kosteissa olosuhteissa, tai sateessa.

Käyttö




Tarkasta, että syöttökaukalo on tyhjä ennen kuin käynnistät laitteen.
Pidä kasvot ja kehon osat poissa syöttökaukalon lähettyviltä.
Pidä kätesi ja vaatetuksesi poissa syöttökaukalon, poistokuilun ja liikkuvien osien
läheisyydestä.



Varmista tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Älä kurkota. Älä seiso laitteen rungon yläpuolella,
kun syötät oksia laitteeseen.
Pysy poissa poistokuilun lähettyviltä käyttäessäsi laitetta.
Varo, ettei laitteeseen joudu metallin palasia, kiviä, pulloja, purkkeja tai muita vieraita
esineitä.
Jos laitteeseen joutuu vieras esine tai laitteesta kuuluu vieraita ääniä tai se alkaa tärisemään,
sammuta moottori ja odota, kunnes se on pysähtynyt. Irrota verkkovirta ja suorita seuraavat
vaiheet:
1). Tarkasta laite vaurioiden varalta.
2). Kiristä löysät liitokset.
3). Vaihda vaurioituneet osat uusiin vastaaviin tai korjaa osat.











Varmista, ettei laitteen poistokuiluun kerry silputtua materiaalia. Se voi johtaa materiaalin
poisto-ongelmiin ja materiaalin lentämiseen syöttökaukalosta.
Jos laite tukkeutuu, sammuta moottori ja irrota verkkovirta ennen tukoksen poistamista.
Pidä roskat ja muut kertymät poissa moottorista välttyäksesi sen vahingoittumiselta tai
mahdolliselta tulipalolta. Muista, että laitteen käynnistämismekanismi pyörittää myös teriä.
Pidä laitteen suojukset paikoillaan ja hyvässä kunnossa.
Älä siirrä verkkovirtaan kytkettyä laitetta.
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Sammuta laite ja irrota verkkovirta, kun poistut työskentelyalueelta.
Älä kallista laitetta sen ollessa käynnissä.

Ylläpito ja säilytys


Kun olet pysäyttänyt moottorin huoltoa, tarkastusta tai säilytystä varten, irrota laite
verkkovirrasta ja varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Irrota avain virtalukolla
varustetuista malleista. Anna laitteen jäähtyä ennen tarkastusten tai säätöjen tekemistä.



Laitteessa on turvalukitus, joka estää käytön, kun metallikansi on irrotettuna. Irrota kuitenkin
varotoimena verkkovirta huoltaessasi teriä. Käytä aina henkilönsuojaimia terien lähistöllä,
koska niiden terävät kulmat voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja.



Sammuta oksasilppuri ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ennen
tukosten poistamista tai silppuastian irrottamista.



Virtajohdon vaihdon saa suorittaa vain siihen pätevä henkilö tai valtuutettu Timco-huolto.

OSAT
8 Työntökapula
1 Syöttökaukalo

2 Silppurin runko
3 Moottorin kansi

5 Runko

4 Silppuastia

6 Jalat
7 Jalat

11 Kannen nuppi
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10 Nollauspainike

9 Virtakytkin

TEKNISET TIEDOT
Jännite: 230 V, 50 Hz
Syöttöteho: 2400 W
Nopeus kuormittamattomana: 4050 kierr./min
Silppuamiskyky: 40 mm
Nettopaino: 14 kg

VAKIOTARVIKKEET
Mutteriavain (1 kpl), kuusiokoloavain (2 kpl)

ASENNUS





Aseta jalat A ja B oikeaan asentoon ja nosta kone ylösalaisin. (Kuva 1)
Kiinnitä pyörät samassa järjestyksessä. Älä kiristä muttereita liikaa. (Kuva 3)
Nosta silppuastian vipu ylös. Työnnä silppuastia kiskoilleen ja paikoilleen. (Kuva 2)
Kiristä kannen nuppi. Kannen nupissa on turvakatkaisin. Jos nuppi ei ole kireällä, moottori ei
käynnisty. (Kuva 4)
HUOMAA: Laitteen käyttäminen ilman silppuastiaa on vaarallista.

VALMISTELUT
VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ja tutustu laitteen toimintoihin ennen käyttöä.
VAROITUS! Sammuta laite, irrota verkkovirta ja odota kunnes kaikki liikkuvat osat ovat
pysähtyneet ennen kuin tarkastat tai huollat laitetta.









Tarkasta silputtava oksa ennen aloittamista. Poista kaikki esineet tai roskat, jotka voivat
lennähtää pois, jumittaa silppurin tai takertua teriin. Poista multa multapaakuista. Älä laita
vieraita esineitä, kuten kiviä, lasia, metallia, kankaita tai muoveja syöttökaukaloon, sillä ne
voivat vaurioittaa teriä.
Aseta laite tukevalle ja tasaiselle alustalle. Älä kallista tai siirrä laitetta käytön aikana.
Anna terien saavuttaa huippunopeutensa ennen kuin syötät oksia syöttökaukalosta.
Käytä oksasilppuria vain seuraavien silppuamiseen:
1). Oksat (halkaisija enintään 40 mm)
2). Pensaiden karsimisjätteet
3). Pensaiden trimmausjätteet
4). Kasvijätteet ja muu puutarhajäte
5). Lehdet ja kasvisten juuret (poista multa juurista ennen silppuamista).
Älä laita pehmeitä jätteitä, kuten keittiöjätettä, oksasilppuriin.
Syötä silputtava materiaali syöttökaukalon kulmaa pitkin. Jos materiaali ei ole liian suurta, terät
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vetävät sen sisään.


Syötä vain sen verran materiaalia, että syöttökaukalo ei mene tukkoon.
VAROITUS! Pitkät oksat, jotka ulkonevat laitteesta, voivat liikkua äkillisesti vetäytyessään
laitteeseen. Pysy turvallisen matkan päässä.





Varmista, että silppu pääsee poistumaan vapaasti poistokuilusta.
Hienompaa silppua saat syöttämällä jo kertaalleen silputun puun laitteeseen uudelleen.
Älä anna silppuastian täyttyä niin, että poistokuilu tukkeutuu. Jos silppua on liikaa, se
saavuttaa terät ja voi lennähtää ulos syöttökaukalosta.



Orgaanisessa materiaalissa on paljon vettä ja mahlaa, jotka voivat tarttua silppuriin. Vältä
materiaalin tarttuminen. Voit välttää tämän antamalla silputtavan materiaalin kuivua pari
päivää. Suurten oksien silppuaminen onnistuu kuitenkin parhaiten silloin, kun ne ovat
tuoreita.



Jos leikkuuterä pysähtyy, sammuta oksasilppuri välittömästi ja irrota verkkovirta ennen syyn
tutkimista.




Poista tukokset teristä ja tarkasta terät vaurioiden varalta ennen kuin jatkat käyttöä.
Jos terä on jumiutunut yli viideksi sekunniksi, turvakatkaisin sammuttaa laitteen. Anna
laitteen jäähtyä vähintään minuutin verran ennen kuin käynnistät sen uusiksi. Paina ensin
nollauspainiketta ja sitten virtakytkintä käynnistääksesi laitteen uudelleen.



Jos laitteeseen joutuu vieras esine tai siitä tulee vieraita ääniä tai se alkaa tärisemään,
sammuta moottori ja odota, kunnes se on pysähtynyt. Irrota pistotulppa sähköverkosta ja
toimi seuraavasti:
1). Tarkasta laite vaurioiden varalta.
2). Vaihda tai korjaa vaurioituneet osat.
3). Kiristä löysät liitokset.



Jos laite tukkeutuu, sammuta moottori ja odota, kunnes se on pysähtynyt. Irrota pistotulppa
sähköverkosta ennen tukoksen poistamista.
Pidä roskat ja muut kertymät poissa moottorin tuuletusaukoista välttyäksesi sen
vahingoittumiselta tai mahdolliselta tulipalolta.
Kun poistut työalueelta, katkaise virta ja odota, että terä on pysähtynyt. Poista virtapistoke
verkkovirrasta.
Varmista, ettei laitteen poistokuiluun kerry silputtua materiaalia. Se voi johtaa materiaalin
poisto-ongelmiin ja materiaalin lentämiseen syöttökaukalosta.





OKSASILPPURIN KÄYNNISTÄMINEN

Paina I-kytkintä käynnistääksesi moottorin. (Kuva 5)

Paina turvakatkaisinta, jos laite ei toimi. Varmista, että olet kytkenyt verkkovirran. (Kuva 5)

Kun moottori on käynyt pari sekuntia, voit aloittaa oksien silppuamisen.
VAROITUS! Turvakatkaisin laukeaa seuraavissa tilanteissa:
Terän ympärille on kerääntynyt silppua.
Silputtava materiaali on liian rankkaa moottorille.
Leikkuuterään kohdistuu liikaa vastusta.
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OKSASILPPURIN SAMMUTTAMINEN

Paina O-kytkintä sammuttaaksesi moottorin. (Kuva 5)

Irrota verkkovirta.
VAROITUS! Älä löysää kiristysnuppia ilman laitteen sammuttamista ja verkkovirran irti
kytkemistä.
VAROITUS! Oksasilppuri pysähtyy viiden sekunnin kuluessa sammuttamisesta.

TYÖNTÖKAPULAN KÄYTTÖ
Laitteen mukana toimitetaan työntökapula, jonka avulla pienempi materiaali, kuten pienet oksat,
lehdet ja puutarhajätteet voidaan syöttää kaukaloon.

Laita silputtava materiaali kaukaloon. (Kuva 6)

Laita työntökapula syöttökaukaloon ja työnnä materiaali terää vasten. (Kuva 7)

Odota kunnes kaikki materiaali on silputtu ennen kuin lisäät materiaalia.
HUOMAA: Älä koskaan vie käsiäsi syöttökaukaloon.
HUOMAA: Älä käytä työntökapulaa, jos silppuastia ei ole paikoillaan.
HUOMAA: Älä kurkota.

TERIEN VAIHTO
Suosittelemme käyttämään työkäsineitä vaihtaessasi teriä.
Varmista, että oksasilppuri on sammutettu ja irrotettu verkkovirrasta.





Irrota syöttöosa laitteen päältä avaamalla takakannen nuppi.
Irrota suojus. (Kuva 8)
Terissä on kaksi leikkuureunaa. Kun terät ovat kuluneet, voit kääntää ne toisin päin.
Lukitse terälevy ruuvimeisselillä. Avaa kaksi kuusiokoloruuvia ja huomioi terän leikkuukulma.
(Kuva 9)

Irrota terä ja käännä sitä 180 astetta. Kiinnitä terä levyyn varmistaen, että tylsäksi mennyt
leikkuureuna osoittaa alas.

Toista toisen terän osalta.
Kun kummatkin leikkuureunat ovat kuluneet, ne on vaihdettava uusiin pareittain. Terät voidaan
teroittaa, mutta se on teetettävä ammattilaisella. Emme kuitenkaan suosittele terien teroittamista,
sillä kummankin terän on oltava saman painoisia, jotta terälevy pysyy tasapainossa. Epätasapaino voi
johtaa laitevaurioihin ja henkilövahinkoihin.

HUOLTO
VAROITUS! Varmista, että verkkovirta on irrotettu ennen laitteen huoltamista.

Kun laite on pysäytetty huollon, tarkastuksen, testauksen tai tarvikkeen liittämisen ajaksi,
irrota pistotulppa verkkovirrasta ennen töiden aloittamista.

Jos käytät jatkojohtoa, se ei saa olla ohuempi kuin laitteen oma johto.
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Tarkasta virtajohto ja jatkojohto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut.
Kun huollat teriä, muista, että vaikka suojuksen lukitusmekanismi ei anna moottorin käynnistyä,
terä voi kuitenkin pyöriä, jos moottoria pyöritetään käsin.





Älä yritä ohittaa lukitustoimintoa.
Puhdista laite harjalla.
Puhdista laite jokaisen käytön jälkeen. Puhdista muovirunko ja muoviosat saippualla ja
kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita pesuaineita tai liuottimia pesemiseen.



Älä puhdista laitetta vesisuihkulla tai huuhtelemalla. Varmista, ettei oksasilppuriin pääse vettä.
Käytä laitetta käyttöohjeiden mukaisesti.

Maahantuoja/Importör:
Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä.
Puh./Tel. 010 430 3490
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