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1. Osaluettelo
OSA (KPL)
1. Kytkin (1)
2. Seger A25 (1)
3. Laakeri (1)
4. M5x35 RST (4)
5. Laakeripesä (1)
6. M8x25 RST (3)
7. Tukilevy (1)
8. M8x75 RST (2)
9. Kiila (1)
10. Sokka 5x30 (1)
11. Epäkesko (1)
12. M5x15 RST (6)
13. Kiertokanki (1)
14. Alakiinnike (1)
15. Tappi-A 33x15 (1)
16. Tappi-B 30x15 (1)
17. Sokka 5x30 (1)
18. Teräkiinnike (1)
19. Runko-osa (1)
20. M8x25 RST (8)
21. Liukupala (4)
22. M6x10 RST (8)
23. M5x10 RST (34)
24. M5x15 RST (34)
25. Terälappu (34)
26. M5 mutteri (68)
Sekä lisäksi:
Teräsuoja (1)
Koneistosuoja (1)
Kumilenkki (2)
Tarra (2)
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26. M10 mutteri (1)
27. Kannake (1)
28. Kiinnike (1)
29. Jatkoputki (1)
30. M8 mutteri (2)
31. M8x45 (2)
32. Tappi (2)
33. Sokka (2)
34. Lukitusruuvi (2)
35. Putki (1)

Käyttölaite:
36. Suojaputki (1)
37. Käyttöakseli (1)
38. Kytkin (1)
39. Sähkömoottori (1)
Sekä lisäksi:
Johtosarja,
täydellinen (1)

Yksinkertaistettu sähkökaavio
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2. Yleisesittely
Kaislaleikkuri on suunniteltu erityisesti vapaa-ajan asuntojen rantojen niittämiseen.
Leikkurilla voi leikata kaisloja, kortteita ja vastaavia.
Vapaa-ajan asuntojen rannat on syytä niittää säännöllisesti, jotta ne pysyvät
uintikelpoisina. Kaislaleikkuri helpottaa niittourakkaa suuresti. Leikkurin periaate on
yksinkertainen, kaksi terää leikkaavat kaislat 0,3 – 1,0 metrin korkeudelta vesirajan
alapuolelta sähkömoottorin avulla. 50 Ah yleisakun kanssa leikkurin käyttöaika on
noin 5 tuntia, käyttöaikaan vaikuttavat suuresti käytettävän akun kunto ja
varaustaso, sekä leikattavan materiaalin vahvuus.
Leikkuri koostuu kiinnitysosasta, joka kiinnitetään veneen airoille tarkoitettuihin
reikiin, akselista ja sen suojaputkesta, sekä itse leikkuriosasta.
Kiinnitysosassa on leveyssäätö, jonka avulla laite saadaan sopimaan lähes kaikkiin
veneisiin. Suojaputken ja kiinnitysosan avulla saadaan muutettua leikkuusyvyyttä ja
leikkurin kulmaa.

3. Tekniset tiedot
Leikkuuleveys ............................................................................................ 1000 mm
Leikkuusyvyys ............................................................................................ 0,3-1,0 m
Paino ........................................................................................................... n. 25 kg
Käyttöjännite ja teho ............................................................................. 12 V / 90 W
Virrankulutus .............................................................................................. n. 10 Ah
Akkusuositus.......................................................... 12 V / 25-75 Ah vapaa-ajan akku
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4. Asentaminen
1) Säädä kiinnityspuomin leveyssäätö niin, että kiinnityspuomin tapit sopivat
airojen kiinnitysreikiin.
2) Aseta sokat kiinnityspuomin tappeihin.
3) Kiristä kiinnityspuomin leveyssäätö
4) Kiinnitä suojaputki terälaitteeseen kolmella pultilla niin, että terälaitteessa ja
suojaputkessa olevat merkit osuvat kohdakkain. Varmista, että akselin sokka
ja terälaitteen käyttöakselin hahlo osuvat kohdakkain.
5) Irroita terien suoja varoen.
6) Asenna leikkuri kiinnityspuomin pidikkeeseen, ja kiristä niin, että leikkuusyvyys
on noin 0,3 - 1,0m vesirajan alapuolella.
7) Laita akku veneen toiselle puolelle vastapainoksi.
8) Säädä kiinnityspuomissa olevasta kaltevuussäädöstä terä suoraksi.
9) Varmistu, että käyttökytkin on OFF – asennossa, jonka jälkeen kytke
moottorin pistoke ja akun johtimet, huomioi napaisuus.
10) Laitteen purkaminen päinvastaisessa järjestyksessä.

LAITTEEN TERÄT OVAT ERITTÄIN TERÄVIÄ !!!
Ole erityisen huolellinen käsitellessäsi laitetta ilman teräsuojaa.
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5. Käyttö ja Huolto
5.1 Käyttö
Laitetta voidaan käyttää joko soutaen tai perämoottorilla. Laitetta käytettäessä on
varottava, ettei alueella ole uimareita tai kotieläimiä. Kivet, tolpat, katiskat yms.
vahingoittavat leikkurin teriä, pahimmassa tapauksessa ne voivat vaurioittaa
leikkurin pysyvästi.
Käytön aikana on myös vahdittava, ettei kone mene ruohoista tai vastaavasta
tukkoon. Johtosarjassa on 30 A sulake, joka suojaa laitetta oikosuluilta.
Sulakekoon muuttaminen suuremmaksi vaurioittaa moottorin käämityksen ja
aiheuttaa takuun raukeamisen.

5.2 Huolto
Leikkuri vaatii käytön jälkeen huoltoa, etteivät leikkurin terät ruostu toisiinsa kiinni!
Leikkaamisen jälkeen irrota leikkuri kiinnityspuomista ja laita se kuivumaan niin, että
leikkuri on vaakatasossa ja moottori on hiukan terien yläpuolella niin, että vesi ei
pääse valumaan moottoriin putkea pitkin. Kun leikkuri kuivuu, laita teräsuoja
paikalleen ja irrota leikkuri virtalähteestä, ettei kukaan satuta itseään siihen. Anna
kuivua 2 – 3 tuntia.
Kun leikkuri on kuivunut, ota teräsuoja irti ja käynnistä leikkuri. Suihkuta öljyä tai
muuta voiteluainetta teriin leikkurin käydessä, jotta ne eivät ruostuisi kiinni toisiinsa.
Kiinniruostuneet terät ja siitä johtuvat vauriot eivät kuulu takuun piiriin.

5.3 Säilytys
Säilytetään kuivassa paikassa. Leikkuria voidaan säilyttää myös kylmässä, kunhan
laite ja säilytyspaikka ovat kuivia ja liikkuvat osat öljytty kunnolla.

Irroita laite aina virtalähteestä huollon ja/tai säädön ajaksi!
Vahingossa käynnistetty laite voi johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin!!
HARKITSE KAHDESTI ENNEN KUIN KYTKET LAITTEEN PÄÄLLE !!!
6

5.4 Kuljetusasento
Irroita sähkösarja moottorista kuljetuksen ajaksi. Löysää käyttölaitteen ja runkoosan väliset pultit 3 kpl. Kierrä käyttölaitetta irrottaaksesi käyttölaitteen runkoosasta. Kokoessasi laitetta katso, että käyttöakseli osuu kytkimen hahloon ja kiristä
pultit. Älä kuitenkaan ylikiristä pultteja, alumiini ei kestä suuria kiristysmomentteja.

6. Takuuasiat
Leikkurilla on yhden vuoden takuu
1.

Takuu alkaa ostopäivästä ja koskee mahdollisia materiaali- ja valmistusvikoja.
Takuu ei kata välillisiä vahinkoja.

2.

HV Metal Oy pidättää oikeuden päättää viallisen osan korjaamisesta tai
vaihtamisesta. Asiakas vastaa laitteen kuljetuskustannuksista, jollei vika kuulu
takuun piirin. Nämä päätetään tapauskohtaisesti.

3.

Vahingot, jotka aiheutuvat laitteen huolimattomasta tai väkivaltaisesta
käsittelystä, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä tai normaalista
kulumisesta eivät kuulu tämän takuun piiriin.

4.

Takuukorvauksissa ostajan on esitettävä asiallisesti täytetty takuutodistus tai
eritelty ostokuitti.

5.

HV Metal Oy ei vastaa laitteesta johtuneista henkilövahingoista, käyttö
tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla.
Takuuasioissa pyydämme teitä kääntymään suoraan HV Metal Oy:n puoleen.

Valmistus:
HV Metal Oy

Puh. (02) 865 1140

Ly: 0907996-6

Ratakaari 27

S.posti: hannu@hvmetal.fi

Kotipaikka: Eura

27500 Kauttua

www.hvmetal.fi

Oikeudet muutoksiin pidetään. 05/2017
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