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Predgovor 

Aparat za pedikuro Hyperios4 je izdelan po strogih merilih kakovosti in predstavlja naj-
novejšo tehnologijo. Ker naše izdelke nenehno izpopolnjujemo, je mogoče, da fotografi-
je in skice v tem dokumentu rahlo odstopajo od izdelka, ki ste ga kupili. 
 
Ta navodila za uporabo vsebujejo natančen opis in razlago rokovanja z aparatom 
Hyperios4. Če imate dodatna vprašanja ali predloge, smo vam na voljo po telefonu ali 
elektronski pošti. 
 
Ta navodila za uporabo spadajo k aparatu Hyperios4. Shranite jih tako, da jih imate pri 
roki. Če aparat predate tretji osebi, priložite tudi ta dokument, saj vsebuje pomembne 
napotke glede uporabe izdelka in rokovanja z njim. 
 
Kratek opis funkcij 
Hyperios4 je medicinski aparat za pedikuro, namenjen odstranjevanju trde kože in negi 
nohtov. Ročnik je kompatibilen z vrtljivimi instrumenti, kot so diamantni brusilniki, jekle-
na in keramična rezkala. Ti lahko dosežejo hitrosti do 40.000 vrtljajev na minuto in tako 
omogočajo učinkovito odstranjevanje tkiva. Smer vrtenja se lahko spremeni s pritiskom 
na gumb. Vgrajena funkcija pršenja zanesljivo veže nastajajoči prah. Hitrost vrtenja in 
funkcijo pršenja se nastavlja na membranski tipkovnici. Jakost pršenja se uravnava z 
vrtljivim gumbom. 
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Varnostna navodila 

 

Aparat naj uporabljajo le osebe, ki dobro po-
znajo delovanje in funkcije aparata. 
 

 

Ureditev delovnega prostora mora ustrezati 
zadevnim določilom. Aparat postavite tako, da 
ventilacijske reže niso pokrite in je mogoče 
dobro odvajanje zraka. 
 

 

Da bi se izognili nevarnosti električnega uda-
ra, se sme ta aparat priključiti le na napajalno 
omrežje z zaščitnim vodnikom. 
 

 

Z izvlečenjem omrežnega vtiča se aparat iz-
ključi iz napajalnega omrežja. Aparat zato po-
stavite tako, da je vtič vedno zlahka dosto-
pen. Tudi omrežno stikalo mora biti zlahka 
dostopno. 
 

 

Enoto vklopite le, če motorni ročnik trdno drži-
te v roki ali je v držalu za ročnik. 
 

 

Preprečite pronicanje tekočine v krmilno eno-
to. To lahko uniči elektronske komponente. 
Pred čiščenjem/dezinfekcijo izvlecite omrežni 
vtič. 

 

Aparat lahko iz električnega omrežja povsem 
izključite le, če izvlečete omrežni vtič. Redno 
preverjajte, ali je kabel morebiti poškodovan, 
in po potrebi naj ga zamenjajo v specializirani 
delavnici. 
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Varnostna navodila 

 

Pazite, da med delom z aparatom vrteči se 
deli ne morejo ujeti vaših las. Po potrebi nosi-
te zaščitno mrežico za lase. 
 

 

Če se pri obdelavi materialov sproščata prah 
in para, vključite funkcijo pršenja. Med delom 
nosite zaščito za usta in nos. Pri obdelavi 
tehničnih obdelovancev upoštevajte zaščitne 
ukrepe, ki jih navaja proizvajalec materiala, ki 
ga obdelujete.  
 

 

Iz varnostnih razlogov morate pri delu z apa-
ratom nositi neprepustne rokavice za enkrat-
no uporabo in zaščitna očala. Poleg tega mo-
rate nositi zaščito za usta (respiratorsko mas-
ko), skladno z EN 14683 tip IIR ali EN 149 
FFP 2. 
 

 

Če iz aparata izteče voda, gre za okvaro. 
Aparat morate izključiti iz omrežja in ga ne 
smete več uporabljati. 

 

Kot tekočina za pršenje se uporablja destili-
rana voda s sterilizacijskim sredstvom (npr. 
AquaHy, art. 8555). Ob uporabi drugih tekočin 
za pršenje v njihovih navodilih za uporabo 
vedno preverite, ali je taka raba mogoča. Ni-
koli ne uporabljajte vode iz pipe (nevar-
nost nabiranja vodnega kamna!) ali vne-
tljivih oz. eksplozivnih tekočin, kot je npr. 
alkohol. Pri uporabi alkohola ali drugih vne-
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Varnostna navodila 

tljivih tekočin obstaja nevarnost požara ali 
eksplozije. Rezervoarja nikoli ne polnite nad 
aparatom, saj bi ob nenamernem politju voda 
lahko prodrla v aparat. 
 

 

Vodo menjajte dnevno. Vodi vedno dodajte 
sterilizacijsko sredstvo. Pri tem upoštevajte 
navodila proizvajalca. Rezervoar redno izpi-
rajte s svežo vodo.  
 

 

Pri delu pazite na to, da trdno držite tako roč-
nik kot stopalo pacienta (oz. obdelovanec). 
Na stopalo pacienta pri delu le rahlo pritiskaj-
te in bodite zelo previdni, da preprečite po-
škodbe. 
 

 

Da bi zagotovili, da vpenjalna glava dobro 
oprime orodje, ne uporabljajte orodij,  

• ki imajo oljnato steblo, 

• ki imajo obrabljeno steblo, 

• ki imajo skrivljeno steblo. 
 

 

Pred aktivacijo aparata je treba zagotoviti, da 

• je orodje mogoče potisniti dovolj globoko 
v vpenjalno glavo (po potrebi to preverite 
s testnim zatičem in vpenjalo očistite),  

• se orodje pri vpetju ne postavi postrani, 

• je orodje trdno vpeto v vpenjalno glavo, 

• je orodje primerno za maksimalno hitrost 
vrtenja aparata (upoštevajte podatke pro-
izvajalca orodja), 
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Varnostna navodila 

• je orodje popolnoma suho. 
 

 

Iz varnostnih razlogov menjajte orodja le, ka-
dar je ročnik izklopljen. Aparat takoj izklopite, 
če  

• bi se orodje med delom sprostilo iz vpe-
njalne glave,  

• motor med delom blokira. 
 

 

Aparat izpraznite, če ga dlje časa ne uporab-
ljate (npr. pred dopustom). Izpraznite rezer-
voar. Gumb za nastavljanje jakosti pršenja 
zavrtite na MAX. Aparat naj nato približno tri 
minute deluje. Tekočina za pršenje se tako 
izčrpa iz vseh cevi v notranjosti aparata in iz 
ročnika. 
 

 

Aparat uporabljajte le skladno z navodili za 
uporabo. Sami ga ne popravljajte, predelujte 
ali opravljajte vzdrževalnih del. Ta dela naj 
opravlja le strokovnjak. Delavnicam na željo 
predložimo potrebno dokumentacijo za vzdr-
ževanje. Ohišja se nikakor ne sme odpirati, 
če je aparat priključen na omrežje, saj so ne-
katere komponente pod napetostjo. V primeru 
nestrokovnega ravnanja z aparatom ne pre-
vzemamo garancije, jamstva ali odgovornosti. 
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Čiščenje in dezinfekcija 
 

Aparat je zasnovan za uporabo vrtečih se instrumentov, ki 

ob uporabi, skladni z namenom, kože ali sluznice ne pre-

drejo, kljub temu pa lahko povzročijo nenamerne poškodbe. Za ta 

namen uporabe so pripravljena naslednja navodila za čiščenje in 

dezinfekcijo. Po vsakem tretmaju je treba izvesti naslednje kora-

ke: 

 

• Najprej odstranite vrtljivi instrument (rezkalo). Pri tem je treba 

upoštevati navodila proizvajalca. 

 

• Ostanke tkiva z aparata odstranite s papirnato brisačko, rahlo 

navlaženo z vodo iz pipe. Nato vse površine aparata obrišite z 

dezinfekcijskimi robčki (npr. robčki Mikrozid AF podjetja 

Schülke & Mayr). 
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Krmilni elementi 

 
 
 

 
 
 
 
1  Nastavitev jakosti pršenja 

2  Vklop/izklop pršilnega curka (funkcija čiščenja v pripravljenosti) 

3  Znižanje hitrosti vrtenja 

4 Zvišanje hitrosti vrtenja 

5  Opozorilna lučka sveti ob vrtenju proti smeri urnega kazalca (v levo)  

6  Sprememba smeri vrtenja 

7  Izklop ročnika in pršenja/vklop zračnega toka 

8  Lučka sveti, kadar je treba zamenjati tesnilo 

9  Potrditev zamenjave tesnila 

10  Vklop/izklop lučke 

11  Spominska tipka m1 

12  Spominska tipka m2 

13  LED-lučka sveti v stanju pripravljenosti  

14  Vklop/izklop aparata (stanje pripravljenosti)

              1                      2       3    4     5    6        7   

                            8    9     10   11     12    13   14  
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Pred uporabo 
 
Prosimo, da pred prvo uporabo 
aparata, v celoti preberete ta navo-
dila za uporabo. Posebej bodite 
pozorni na varnostna navodila. Ta 
navodila za uporabo shranite tako, 
da so vedno na razpolago. 
 

Področje uporabe 
Aparat lahko uporabljajo samo ose-
be, usposobljene za poklic pediker-
ja. Pred uporabo aparata se mora 
uporabnik seznaniti z aparatom, 
tako da prebere ta navodila ali pa 
ga nekdo pouči. 
 
Aparat se lahko uporablja samo v 
zaprtih prostorih. Uporablja se lahko 
tako v bolnišnicah kot v salonih ali v 
gospodinjstvih. Aparat ni predviden 
za uporabo v operacijskih dvora-
nah. 
 

Aparat za pedikuro se lahko vgradi 
v omaro ali uporablja kot prenosni 
aparat v kovčku. Primeren je za 
naslednja področja uporabe: 
• pedikura (brušenje, rezkanje in 

poliranje), 

• manikira (brušenje, rezkanje in 
poliranje). 

 

 

Aparat je zasnovan za 
uporabo vrtečih se instru-
mentov, ki ob uporabi, 
skladni z namenom, kože 
ali sluznice ne predrejo, 
kljub temu pa lahko pov-
zročijo nenamerne po-
škodbe.  
 

 

Pozor: Pri negi nog je treba 
uporabiti pršenje. 
 

 

Začetek uporabe 
Ureditev delovnega prostora mora 
ustrezati zadevnim določilom. Apa-
rat postavite tako, da ventilacijske 
reže niso pokrite in je mogoče do-
bro odvajanje zraka. Da bi zagotovi-
li neoviran tok odhodnega zraka, 
mora biti za aparatom 12 cm pro-
stora. 
 
Aparat namestite tako, da so krmilni 
elementi lahko dostopni in je iz-
stopna točka cevi največ 60 cm od 
stopala pacienta. Enota naj bo 30–
90 cm nad tlemi. 

 
 
 
Slika: Primer namestitve aparata za nego nog v 
prostoru za tretma 

 
 
Slika: Delovni prostor s ptičje perspektive 
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Pred uporabo 
 
 
Če imate nožno stikalo, vtaknite vtič 
nožnega stikala v vtičnico na desni 
strani aparata, označeno s simbo-

lom . 
 
Prepričajte se, da je v rezervoarju 
tekočina za pršenje. Preverite, da je 
orodje vpeto.  
 
Na zadnji strani aparata je glavno 
stikalo. Pritisnite nanj, da vklopite 
aparat. 
 

 
 

V roko vzemite ročnik. Za aktivacijo 
ročnika in pršenja pritisnite tipko 
(14) na sprednji strani enote. 
 



 

12 

Uporaba 

Delovni koraki 
V nadaljevanju so po vrsti opisani 
delovni koraki. Sledijo pa podrobni 
opisi posameznih korakov. Pred 
začetkom dela v celoti preberite 
navodila. 
 
Po vpetju instrumenta pritisnite 
tipko za stanje pripravljenosti 
(standby) (14), da se instrument 
začne vrteti. S tipkama (3) in (4) 
izberite želeno hitrost vrtenja. Pro-
izvajalci instrumentov pogosto na-
vedejo priporočeno optimalno hi-
trost vrtenja. V vsakem primeru pa 
morate paziti, da ne prekoračite 
maksimalne dopustne hitrosti vrte-
nja. 
 
S tipko (6) lahko zdaj izberete še 
smer vrtenja. Praviloma se dela v 
teku v smeri urnega kazalca (v de-
sno). Tudi večina rezkalnih instru-
mentov (jekleni instrumenti z jekle-
nim rezilom) je optimiziranih za tek 
v smeri urnega kazalca. Pri dia-
mantnih brusilnikih ali brusilnikih iz 
visokokakovostnega korunda smer 
vrtenja ne vpliva na učinkovitost 
brušenja. Delo v teku proti smeri 
urnega kazalca (v levo) je lahko 
koristno, kadar morebitni rezkalni 
prah nosi v vidno polje. 
 
S tipko (2) vklopite tudi pršenje. Z 
vrtljivim gumbom (1) lahko nastavite 
želeno jakost pršenja. 
 
Ko nastavite hitrost vrtenja in jakost 
pršenja, lahko začnete delati. Če 
želite delo prekiniti ali končati, priti-
snite tipko za stanje pripravljenosti 
(standby) (14). Ročnik in pršenje se 

tako izklopita. Ročnik lahko položite 
v držalo za ročnik na desni strani 
aparata. Druga možnost je, da apa-
rat v stanje pripravljenosti preklopite 
s pritiskom tipke na nožnem stikalu. 
 
Priporočamo, da aparat izklopite z 
omrežnim stikalom, če ga dlje časa 
ne boste uporabljali. Tako varčujete 
z elektriko. Ob odstranitvi aparata je 
treba izvleči še napajalni vtič. 
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Uporaba 

Drža pri delu 
Naslednje fotografije so primeri drže 
pri negi različnih delov stopala. 
Vedno pa zagotovite, da stopalo 
dobro držite in lahko delate brez 
napetosti, sproščeno. 
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Uporaba 
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Uporaba 

Polnjenje pršilne tekočine 
Aparat izklopite. S potegom za roč-
ko izvlecite rezervoar za tekočino. Z 
eno roko držite pokrov rezervoarja 
in odvijte posodo. Napolnite jo z 
destilirano  vodo z dezinfekcijskim 
sredstvom (npr. AquaHy, art. 8555). 
 

 

Pri polnjenju rezervoarja 
pazite, da ne prekoračite 
maksimalne ravni. Ta je na 
rezervoarju označena in se 
je ne sme preseči. 

 

Pokrov rezervoarja zdaj privijte 
nazaj na posodo. Pazite, da je po-
krov dobro privit. Če pokrov ne 
tesni, se ne more vzpostaviti tlak. 
Rezervoar potisnite nazaj v ohišje. 
Aparat vklopite z omrežnim stikalom 
(na zadnji strani aparata). 
 

 

Nikoli ne uporabljajte vode 
iz pipe (nevarnost nabira-
nja vodnega kamna) ali 
vnetljivih in/ali eksplozivnih 
tekočin, kot je npr. alkohol. 
Pri uporabi alkohola ali 
drugih vnetljivih tekočin 
obstaja nevarnost požara 
ali eksplozije. Rezervoarja 
nikoli ne polnite nad apara-
tom, saj bi ob nenamernem 
politju voda lahko prodrla v 
aparat. 
 

 

Vodni filter mora biti pov-
sem v vodi, saj sicer sistem 
ne bo potegnil vode.  
 

 

Uporabljajte samo destili-
rano vodo s sterilizacijskim 
sredstvom AquaHy. Druge 

pršilne tekočine bi lahko 
bile neprimerne in bi aparat 
lahko poškodovale. Pose-
bej pršilne tekočine na 
alkoholni osnovi pogosto 
načnejo cevi, ki zato po-
stanejo porozne. 
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Uporaba 

Vpetje rezkala 
Na ročniku je vpenjalna glava, v 
katero se vpenja orodja, kakršna se 
navadno uporablja pri pedikuri 
(premer 2,35 mm). Da bi vpenjalno 
glavo odprli, s palcem potisnite 
vpenjalni gumb naprej in ga pustite 
v tem položaju.  
 

 
 
Zdaj vstavite orodje, kolikor je mo-
goče globoko. Gumb povlecite na-
zaj in orodje je tako vpeto. 
 

 
 

 

Orodje zamenjajte le, če 
je ročnik izklopljen. 

 
Orodja se sme vstavljati le, kadar je 
motor ustavljen. Orodje se v vpe-
njalno glavo potisne, kolikor je mo-

goče globoko. Uporablja se lahko 
vsa orodja, skladna z DIN EN ISO 
1797-1 s premerom stebla 2,35 
mm. 
 
 

Nastavitev hitrosti vrtenja 
Ročnik (z orodjem) vzemite v roko 
ali ga položite v držalo za ročnik. 
Vklopite aparat s pritiskom na tipko 
(14). Zdaj lahko s tipkama (3) in (4) 
nastavite želeno hitrost vrtenja in s 
tipko (6) smer vrtenja. 
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Uporaba 

Spominski tipki m1, m2 
Pogosto uporabljene hitrosti vrtenja 
lahko shranite. Temu sta namenjeni 
dve spominski mesti. Najprej nasta-
vite želeno hitrost vrtenja. Shranite 
jo tako, da 4 sekunde tiščite tipko 
m1 (11). Za hiter priklic shranjene 
hitrosti vrtenja preprosto pritisnite 
tipko m1. Druge hitrosti vrtenja lah-
ko shranite s tipko m2 (12). 
 
 

Pršilo 
Funkcijo pršenja vklopite s pritiskom 
na tipko (2). Najprej se pršilni 
sistem avtomatsko napolni in prite-
če močnejši curek. Po 7 sekundah 
se jakost pršenja naravna na vre-
dnost, nastavljeno na vrtljivem 
gumbu (1). 
 
Ob izklopu aparata ali funkcije pr-
šenja aparat vso pršilno tekočino iz 
cevi izčrpa nazaj v rezervoar. Med 
tem postopkom je v rezervoarju 
slišati klokotanje. 
 
 

Sušenje/menjava rezkala 
S pritiskom na tipko (7) ročnik in 
pršilni curek ustavite. Iz šobe piha 
zrak, s katerim lahko mesto, ki ga 
obdelujete, osušite. S ponovnim 
pritiskom na tipko spet zaženete 
ročnik in pršenje. 
 

 

To funkcijo lahko uporabite 
tudi, da med mirovanjem 
ročnika zamenjate rezkalo. 

 
 

Nožno stikalo (art. 0970) 
 
Zagon nožnega stikala 
Uporabljajte le originalna nožna 
stikala hadewe, da se izognete 
poškodbam. Vtič nožnega stikala 

vtaknite v vtičnico s simbolom . 
 
Funkcija nožnega stikala 
dolg pritisk: 
vklop/izklop aparata 
 
kratek pritisk: 
Ob uporabi funkcije pršenja se s 
prvim pritiskom izklopi pršenje. Z 
drugim pritiskom se izklopi ročnik. S 
tretjim pritiskom se oboje spet vklo-
pi. 
 
Pri delu z nožnim stikalom pazite na 
to, da uporabljate le orodja, odo-
brena za maksimalno hitrost vrtenja 
aparata. 
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Vzdrževanje in nega 
 
Tesnilo 
Na konici ročnika je belo teflonsko 
tesnilo (art. 4571). To tesnilo je 
treba vsakih 50 obratovalnih ur 
zamenjati. V nasprotnem primeru bi 
v ročnik lahko prodrla voda in pov-
zročila poškodbe. Kadar je potrebna 
menjava, zasveti LED-lučka (8). 
 
Menjava tesnila 

Odvijte konico ročnika. Zdaj iz koni-
ce s kleščami povlecite tesnilo. 
Preverite, ali so v konici in ročniku 
ostali delci tesnila, in jih, če je treba, 
odstranite. Novo tesnilo od zgoraj 
potisnite v konico. Konico lahko 
zdaj ponovno privijete s ključem. 
Pritisnite tipko (9), da izklopite opo-
zorilno lučko (8). 

 

Vodni filter 
Že najmanjši delčki umazanije lahko 
zamašijo šobo ročnika. Za zaščito 
je v rezervoarju vodni filter. Vodni 
filter bi morali zamenjati dvakrat 
letno ali ob onesnaženju. Kljub filtru 
pa bi morali vedno paziti, da v re-
zervoar ne pridejo delčki umazanije, 
in ga redno izpirati. 
 

Menjava filtra za vodo 

Najprej odvijte pokrov z rezervoarja. 
Z eno roko trdno držite kovinski del 
(A) in odvijte vodni filter (B). Zdaj 
lahko privijete novi vodni filter. 
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Vzdrževanje in nega 
 
Funkcija čiščenja 
Funkcijo čiščenja uporabite, če je 
zamašena pršilna šoba. Aparat 
preklopite v stanje pripravljenosti 
(14). Najprej odstranite vodni filter 
(glejte prejšnjo točko). Rezervoar 
napolnite z destilirano vodo. Zaprite 
rezervoar in ga potisnite nazaj v 
ohišje. Jakost pršenja z gumbom 
(1) nastavite na MAX. Nato pritisnite 
tipko (2) in jo tiščite tako dolgo, 
dokler  se na prikazovalniku ne 
izpiše „CLEAN“. 
 

Celoten postopek čiščenja traja 
približno tri minute in se nato sam 
izklopi. Čiščenje lahko tudi prekine-
te s pritiskom na tipko (14). Pri pro-
gramu čiščenja aparat vso vodo 
iztisne iz cevi. Delčke umazanije iz 
vodnega sistema naplavi v rezervo-
ar. Vode zato ne uporabljajte več in 
rezervoar temeljito očistite. Tudi 
filter temeljito izperite z vseh strani 
in ga nato ponovno vstavite. V pri-
meru zamašene šobe vedno takoj 
uporabite funkcijo čiščenja, saj se 
delčki umazanije ob daljšem čaka-
nju lahko zlepijo.  
 

 

Čiščenje je potrebno le v 
primeru zamašene šobe in 
ga ni treba izvajati, če apa-
rat deluje nemoteno. 

Čiščenje vpenjalne glave 
Zaradi tesnila navadno le malo 
umazanije prodre v ročnik. Sčaso-
ma pa se umazanija vseeno lahko 
nabere in vpliva na delovanje apa-
rata. Vpenjalno glavo zato očistite 
vsak mesec. 
 

Odvitje vpenjalne glave 

Z univerzalnimi kleščami odvijte 
konico ročnika: 

 

Nato notranjost ročnika in konico 
očistite s čistilno krtačko. 

Vpenjalni gumb potisnite naprej: 

 

Okrogel ključ nataknite na os in ga 
trdno držite. S koničasto stranjo 
univerzalnih klešč odvijte in izvlecite 
vpenjalno glavo: 

 

Vpenjalno glavo namestite po 
obratnem vrstnem redu. Pazite, da 
je vpenjalna glava pri nameščanju 
odprta (gumb mora biti pomaknjen 
naprej) in jo dobro privijete. 
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Vzdrževanje in nega 
 
Čiščenje vpenjalne glave 

Vpenjalno glavo namočite v špirit ali 
tekočino za čiščenje instrumentov.  
 

Režo v vpenjalni glavi očistite s 
čistilno krtačko: 

 

S čistilno krtačko iz odprtine odstra-
nite vse ostanke umazanije: 

 

Vpenjalno glavo dobro izperite. 
Nato pustite, da se posuši. Na ka-
zalec kanite majhno kapljico olja ter 
jo razmažite s palcem in kazalcem. 
Olje popivnajte, tako da na prstih 
ostane le zelo rahla oljna plast. Zdaj 
vpenjalno glavo zavrtite med pal-
cem in kazalcem. Na vpenjalni glavi 
je lahko le izjemno tanek sloj olja. 
Velja: bolje manj kot preveč. 

 

Pregled vzdrževanja 

Kaj? Kako pogosto?  
Kdo? 

Čiščenje vpe-
njalne glave  

mesečno, izvede 
uporabnik 
 

Menjava tesnila mesečno, izvede 
uporabnik 
 

Menjava vodne-
ga filtra 

vsakih šest mese-
cev, izvede upo-
rabnik 
 

Vzdrževanje, ki 
ga izvede speci-
alizirana delav-
nica (menjava 
obrabnih delov; 
preverjanje 
ohišja; čiščenje; 
uhajavi tok) 

vsakih 500 obra-
tovalnih ur,  izve-
de specializirana 
delavnica 
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Navodila za rokovanje 

Ročnika nikoli ne 
polagajte v tekočino in ga 
ne oljite. Pazite, da tudi 

pri čiščenju in dezinfekciji v roč-
nik ne prodre vlaga. Ne uporab-
ljajte dezinfekcijskih sredstev v 
pršilu. 
 

Ročnik vedno odložite 
tako, da je konica obrnje-
na navzdol, da tekočina, 

ki bi morebiti iztekala, ne steče v 
ročnik. 
 

Nikoli ne vpenjajte mokrih 
rezkal. S tem bi v ročnik 
vnesli vlago, kar bi lahko 

povzročilo poškodbe. 
 

Materiali, ki jih uporablja 
hadewe, preprečujejo 
rjavenje. V primerih rje v 

ročniku preverjanja vedno znova 
pokažejo, da gre za tujo rjo, ki 
izvira od orodja. Celo na instru-
mentih priznanih proizvajalcev iz 
plemenitega jekla se lahko poja-
vi rja, npr. ob napačnem rokova-
nju s kemičnimi čistilnimi in dez-
infekcijskimi sredstvi. Rja iz zu-
nanjega vira se v ročniku odlaga 
kot zračna rja in tam povzroča 
rjavenje. Kadar ne delate z roč-
nikom, zato v njem ne puščajte 
vpetega orodja. 
 

Pazite, da vam ročnik ne 
pade oziroma ga ne izpo-
stavljajte udarcem. Kro-

glični ležaj in motor bi se pri tem 
lahko poškodovala. 
 

Uporabljajte samo orodja, 
ki so neoporečna. Ne 
delajte z orodji, 

- ki so skrivljena,  
- ki so neuravnotežena, 
- ki imajo obrabljeno steblo ali 
- so zarjavela. 
 

Uporaba orodij, ki niso 
neoporečna, povzroča 
močnejše vibriranje ročni-

ka. Posledice so lahko poškodbe 
ležaja, vpenjalne priprave in 
motorja.  
 

Delo z močnejšim priti-
skanjem ne poveča učin-
kovitosti, saj to zavira 

motor. Dodatna slabost je moč-
nejša obremenitev motorja in 
ležaja. 
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Odpravljanje napak 
 
Ročnik vibrira, je glasen ali postaja v 
sprednjem delu vroč. 

Uporaba ukrivljenih rezkal → upora-
bite druga rezkala (Ali je rezkalo 
ukrivljeno, lahko preverite s kontrol-
nim merilom za rezkala 4990.) 

 
 Prekoračena je maksimalna dopust-

na hitrost vrtenja, kar povzroča 
večje vibriranje. → Upoštevajte na-
vedbe proizvajalca rezkala. 

 
Rezkalo je težko vstaviti v ročnik. 

Uporaba ukrivljenih rezkal → upora-
bite druga rezkala (Ali je rezkalo 
ukrivljeno, lahko preverite s kontrol-
nim merilom za rezkala 4990.) 

 
Vpenjalna glava je umazana. → 
Vpenjalno glavo očistite po napotkih 
v navodilih za uporabo.  

 
Rezkalo ni dobro vpeto (vrti se z 

vpenjalno glavo). 
Vpenjalna glava ni dobro zatisnjena. 
→ Zatisnite vpenjalno glavo po na-
potkih v navodilih za uporabo. 

 
Gumb na ročniku je težko aktivirati. 

Vpenjalna glava je umazana. → 
Vpenjalno glavo očistite po napotkih 
v navodilih za uporabo. 

 
Gumeni obroč pod gumbom se ob 
premiku zatika. → Gumeni obroč 
zavrtite za 180°. 

Pršilna tekočina ne izteka. 
 Ne vzpostavi se tlak, ker pokrov 

rezervoarja ni dobro zaprt. 
 

V pršilnem sistemu delčki umazanije 
blokirajo pretok vode. → Čiščenje 
po napotkih v navodilih za uporabo. 

 
 Modri vodni filter je blokiran. → 

Zamenjajte vodni filter.  
 
Aparat sploh ne deluje. 

Preverite, ali je glavno stikalo na 
zadnji strani vklopljeno. 

 
 Nožno stikalo je stalno pritisnjeno ali 

pokvarjeno. → Izvlecite vtič nožnega 
stikala iz vtičnice na aparatu, da vi-
dite, ali je težava v tem. 

 
 Izvlecite omrežni vtič, da ponastavi-

te aparat. 
 
Po daljši uporabi pršilna tekočina ne 
izteka več. 
 Aparat je pregret. → Ventilacijske 

reže ne smejo biti pokrite, pustite, 
da se aparat shladi. 

 
Aparat je na različnih mestih različno 
glasen. 
 Odvisno od podlage se spreminja 

tudi glasnost aparata. Če je aparat 
neposredno ob stenah, se zvok tam 
močneje odbija, kot če je od sten 
bolj oddaljen. 

 
Motor ročnika ob vklopu cuka (ca. 
eno sekundo). 
 V redkih primerih lahko pride do 

tega učinka. Učinek pa aparatu ne 
škodi.  
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Odpravljanje napak 
 
HS, EE na prikazovalniku 
 Motor se ne more zagnati, ker je 

vpenjalna glava odprta. → Rezkalo 
vdenite in ga zategnite (gumb poti-
snite navzdol). Nato ročnik zaženite 
pri maksimalni dovoljeni hitrosti vr-
tenja. 

 
Pršilni curek cuka. 
 V pršilnem sistemu so še zračni 

mehurčki. Po petih minutah delova-
nja bi moralo cukanje samo od sebe 
prenehati. 

 
Pospešitev pršilnega curka. 
 Nasvet: Da bi skrajšali čas do za-

četka pršenja, po vklopu nastavite 
jakost pršenja na maksimum. Jakost 
pršenja naravnajte šele, ko curek že 
prši. 

 
Iz aparata izteka voda. 
 V aparat ne točite več vode, kot je s 

puščico označeno na rezervoarju.  
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Tehnični podatki 

0586 Hyperios4 Plus 
Celotna teža: 3,5 kg 
Mere: Š 245 x V 133 x G 190 mm 
Napajalna napetost: 230 V ~, 50 Hz 
Nazivni tok: 0,5 A 
Primarna varovalka: 
   F1, F2: 500 mA z zakasnitvijo, taljiva  
Sekundarna varovalka: termalna varo-
valka 
Zaščitni razred I 
Natančnost prikaza hitrosti vrtenja: 
±10% 
 
Ročnik:  
Uporabljeni del: tip B 
Premer: 17–22 mm 
Dolžina: 143 mm 
Hitrost: 6000–40.000 vrtljajev/min. 
 
 

Dodatna oprema in rezevni 
deli  
 

Številka 
artikla 

 

0970 Nožno stikalo 

3497 Vodni filter 

4571 Tesnilo 

8555 AquaHy 

6158 Čistilna krtačka 

  

Vpenjalni sistem je zasnovan za 
vrtljive instrumente, ki imajo skladno 
z DIN EN ISO 1797-1 premer stebla 
2,35 mm. 
 
 

Čas uporabe 
Aparat je zasnovan za neprekinjeno 
delovanje. 
 

Pogoji okolja 
Aparat je namenjen uporabi v suhih 
zaprtih prostorih. 
 
Delovanje: 
 Temp.: od +10 do +26 °C 
 Relativna zračna vlaga: 25– 75 % 
 (brez kondenziranja) 
 Zračni tlak: 700–1060 hPa 
 
Shranjevanje: 
 Temp: od –5 do +55 °C 
 Relativna zračna vlaga: 10–95 % 
 (brez kondenziranja) 
 Zračni tlak: 500–1060 hPa 
 
Transport (do 4 tedne): 
 Temp: od –5 do +55 °C 
 Relativna zračna vlaga: 10–95 % 
 (brez kondenziranja) 
 Zračni tlak: 500–1060 hPa 
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Tehnični podatki 

Obveznosti poročanja  
Uporabniki, distributerji in prodajal-
ci, obveščeni o zapletih, skladno z 
29. členom Zakona o medicinskih 
pripomočkih, morajo to  prijaviti. 
Način prijave je določen v Zakonu o 
medicinskih pripomočkih in Odloku 
o varnostnem načrtu za medicinske 
pripomočke. Zunaj Nemčije veljajo 
ustrezna določila posamezne drža-
ve.  

 

Varnostno preizkušanje 
Vsako leto je treba izvesti varnostni 
pregled skladno s predpisom o 
nemškem obveznem nezgodnem 
zavarovanju DGUV Vorschrift 3 
(nekdaj BGV A3). 
 
Ponovno preverjanje in preverjanje  
po popravilu 
(DIN EN 62353, VDE 0751-1) 
Interval preverjanja pri ponovnem 
preverjanju: 1 leto 
Tehnične informacije: 
Zaščitni razred: I  
Uporabljeni del: tip B (Ločeno merje-
nje uhajavega toka ni potrebno.) 
Omrežna povezava: NPS (nesnem-
ljiv omrežni priključni kabel) 
Zaščitni vodnik ni povezan z dota-
kljivimi prevodnimi deli. 
Potrebna preverjanja delovanja: 
hitrost vrtenja, prikazovalnik, 
vklop/izklop, pršenje, vpenjalni 
sistem 
 

Preverjanje pred začetkom uporabe 
Ob končni kontroli in preverjanju se 
med drugim izvede naslednja pre-
verjanja skladno z DIN EN 62353 
(VDE 0751-1): vizualni pregled, 
uhajavi tok aparata < 1000 µA, uha-
javi tok na uporabljenem delu < 
1000 µA, preverjanje delovanja 
prikazovalnika, tipke vklop/izklop, 
pršenja, hitrosti vrtenja in vpenjal-
nega sistema. Varnostne pomanj-
kljivosti ali napake pri delovanju 
niso bile ugotovljene. Zaradi zago-
tovitve teh informacij preverjanje 
pred začetkom uporabe skladno z 
DIN EN 62353, ki bi ga sicer moral 
naročiti uporabnik, ni potrebno. 
 

Odlaganje 

Aparat in filter lahko vsebu-
jeta kužen material, kot so 
ostanki prahu po brušenju 

ali ostanki tkiva. Zato je nujno treba 
upoštevati v nadaljevanju opisane 
napotke za odstranjevanje. 
 
Odlaganje odsluženega aparata 
Skladno z zakonom o električnih in 
elektronskih aparatih je stare apara-
te, kupljene v Nemčiji, treba poslati 
neposredno proizvajalcu (hadewe). 
Mi jih odstranimo brezplačno. Apa-
ratov se ne sme oddati javnim obra-
tom za odstranjevanje odpadkov 
(WEEE-reg. št. – DE20392713, 
b2b-aparat). Pri aparatih hadewe, 
kupljenih izven Nemčije, se obrnite 
na uvoznika. 
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Tehnični podatki 

Simboli 
 

 
 

Pozor! Nevarno! 

 
 

Pomembno opozorilo! 

 
 

Upoštevajte navodila za 
uporabo! 

 
 

Temperaturna omejitev 
(opozorilo na zgornjo in spodnjo 
mejo temperature) 

 
 

Zračni tlak: dovoljeno obmo-
čje 

 
 

Zračna vlaga: dovoljeno 
območje 

 
 

Ohranjajte suho! 

 
 

Vklop/izklop aparata 
(brez izključitve iz omrežja) 

 
 

Sprememba smeri vrtenja 

 
 

Vklop/izklop pršenja 
 

 
 

Nastavitev jakosti pršenja 

 

Izklop ročnika in prše-
nja/vklop zračnega toka 

 
Vklop/izklop lučke 

 

Vrtenje 

 

m1, m2 Priklic ali shranitev hitrosti 
vrtenja 
 

 
Potrebna je zamenjava tesni-
la.  
 

 

Potrditev 

 Izmenični tok 

 Enosmerni tok 

 Varovalka 

 
Uporabljeni del tipa B 

 
Vtičnica nožno stikalo 

 
Datum proizvodnje, ime in  
naslov proizvajalca 
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Tehnični podatki 

Informacije o elektromagnetni združljivosti po DIN EN 60601-1-2 
 

Smernice in izjava proizvajalca – elektromagnetne emisije 

Aparat je namenjen za uporabo v okolju, kakršno je opisano spodaj. Kupec ali uporabnik  
aparata mora zagotoviti, da se ta uporablja v takem okolju.  

Meritve emisij  Skladnost  Elektromagnetno okolje – 
smernice  

Radiofrekvenčne emisije po 
CISPR 11  

Skupina 1  Aparat uporablja radiofre-
kvenčno energijo samo za 
notranje delovanje. Zato 
je njegovo radiofrekvenč-
no sevanje zelo nizko in 
najverjetneje ne bo pov-
zročalo motenj bližnje 
elektronske opreme.  

Radiofrekvenčne emisije po 
CISPR 11  

Razred B  Aparat je primeren za 
uporabo v vseh ustano-
vah, vključno z uporabo v 
gospodinjstvih in ustano-
vah, ki so neposredno 
priključene na javno 
nizkonapetostno električ-
no omrežje, ki oskrbuje 
gospodinjstva. 
 

Harmonične emisije po IEC 61000-
3-2  

Razred A 

Nihanja napetosti/emisije flikerja 
po IEC 61000-3-3  

skladnost 
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Tehnični podatki 

 

Smernice in izjava proizvajalca – Elektromagnetna odpornost  

Aparat je namenjen za uporabo v elektromagnetnem okolju, kakršno je opisano spodaj. Kupec 
ali uporabnik aparata mora zagotoviti, da se ta uporablja v takem okolju.  

Preizkusi 
odpornosti  

Preizkus po IEC 
60601  

Skladnost  Elektromagnetno okolje – smer-
nice 

Elektrostatična 
razelektritev 
(ESD) po IEC 
61000-4-2  

± 6 kV razelektri-
tev ob stiku  
± 8 kV razelektri-
tev v zraku  

± 6 kV razelektritev 
ob stiku  
± 8 kV razelektritev v 
zraku  

Tla morajo biti iz lesa, betona 
ali obložena s keramičnimi 
ploščicami. Če so 
talne obloge iz umetnih snovi, 
priporočamo, da je relativna 
zračna vlažnost vsaj 30 %.  

Hitri prehodni 
sunki napeto-
sti po IEC 
61000-4-4  

± 2 kV za napa-
jalne vode  
± 1 kV za vho-
dno-izhodne 
vode 
  

Ne velja.  Kakovost električnega 
napajanja mora biti primerna 
za tipično komercialno ali 
bolnišnično okolje. 

Sunki po IEC 
61000-4-5  

± 1 kV simetrič-
na napetost  
± 2 kV asime-
trična napetost  

Ne velja. Kakovost električnega 
napajanja mora biti primerna 
za tipično komercialno ali 
bolnišnično okolje. 

Padci napeto-
sti, kratke 
prekinitve in 
variacije nape-
tosti na vho-
dnih napajal-
nih vodih po 
IEC 61000-4-
11  

< 5 % UT (> 95 
% padec UT) v 
trajanju ½ cikla  
40 % UT (60 % 
padec UT) v 
trajanju 5 ciklov  
70 % UT (30 % 
padec UT) v 
trajanju 25 ciklov  
< 5 % UT (>95 
% padec UT) v 
trajanju 5 se-
kund  

Ne velja. Kakovost električnega 
napajanja mora biti primerna 
za tipično komercialno ali 
bolnišnično okolje. Če 
uporabnik aparata potrebuje 
neprekinjeno delovanje tudi 
med prekinitvijo glavnega 
napajanja, priporočamo, da 
aparat in pripadajoči osebni 
računalnik napajate iz sistema 
za brezprekinitveno napajanje 
(UPS) ali baterije.  

Magnetno 
polje 
zaradi fre-
kvence 
električnega 
napajanja 
(50/60 Hz) po 
IEC 61000-4-8  

3 A/m  3 A/m  Magnetna polja zaradi 
frekvence električnega 
napajanja morajo biti na 
ravneh, ki so karakteristične 
za tipično lokacijo v tipičnem 
komercialnem ali 
bolnišničnem okolju. 

OPOMBA: UT je napetost električnega napajanja AC pred izvedbo preizkusa.  
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Tehnični podatki 

 
Smernice in izjava proizvajalca – Elektromagnetna odpornost  

Aparat je namenjen za uporabo v elektromagnetnem okolju, kakršno je opisano spodaj. Kupec 
ali uporabnik  aparata mora zagotoviti, da se ta uporablja v takem okolju.  

Preizkusi odpor-
nosti  

Preizkus po IEC 60601  Skladnost  Elektromagnetno okolje – 
smernice 

Radiofrekvenčno 
prevajanje po IEC 
61000-4-6  
 
Radiofrekvenčno 
sevanje po IEC 
61000-4-3  

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

3 Vrms  
 
 
 
3 V/m  

Prenosne in mobilne radio-
frekvenčne komunikacijske 
opreme ne uporabljajte bližje 
aparatu (vključno s kabli), 
kot znaša priporočena 
oddaljenost, izračunana po 
enačbi za frekvenco oddaj-
nika. 
 
Priporočena oddaljenost:  
d = 1,17 √P  
d = 1,17 √P za od 80 MHz 
do 800 MHz  
d = 2,3 √P za od 800 MHz 
do 2,5 GHz  
 
Pri tem je P maksimalna 
nazivna izhodna moč 
oddajnika v vatih (W) po 
podatkih izdelovalca, d pa 
je priporočena oddaljenost v 
metrih (m).  
 
Jakost polja nepremičnih RF 
oddajnikov, 
ugotovljena s terensko 
elektromagnetno meritvijo a, 
mora biti manjša od skla-
dnostne ravni v vsakem od 
frekvenčnih razponov b. 
 
Do motenj lahko prihaja v 
bližini opreme, označene 
s simbolom:  

 
OPOMBA 1 Pri 80 MHz in 800 MHz velja razdalja za višje frekvenčno območje. 
OPOMBA 2 Te smernice morda ne veljajo v vseh okoliščinah. Na širjenje elektromagnetnega 
valovanja vplivata absorpcija struktur, objektov in ljudi ter odboj od njih. 

a Jakosti polj fiksnih oddajnikov, kakršne so bazne postaje za mobilne in brezžične telefone ter 
terenske radijske postaje, amaterske radijske postaje, AM- in FM-oddajniki ter TV-oddajniki, 
teoretično ni mogoče natančno predvideti. Za ocenitev elektromagnetnega okolja, ki ga ustvari-
jo fiksni radiofrekvenčni oddajniki, je treba izvesti pregled elektromagnetnih vplivov v zadev-
nem okolju. Če izmerjena poljska jakost na mestu uporabe aparata presega zgoraj navedeno 
primerno stopnjo RF-združljivosti, je treba na podlagi opazovanja preveriti, ali aparat pravilno 
deluje. Če je opaženo nenormalno delovanje, bodo morda potrebni dodatni ukrepi, kot je preu-
smeritev ali prestavitev aparata.  
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Tehnični podatki 

b V frekvenčnem razponu od 150 kHz do 80 MHz morajo biti jakosti polj nižje od 3 V/m.  

Priporočene oddaljenosti med prenosno in mobilno radiofrekvenčno komunikacijsko opremo in 
aparatom 

Izdelek je namenjen uporabi v elektromagnetnem okolju, kjer so sevane radiofrekvenčne mot-
nje pod nadzorom. Kupec ali uporabnik aparata lahko prepreči elektromagnetne motnje tako, 
da ohranja najmanjšo razdaljo med prenosno in mobilno opremo za radiofrekvenčno komuni-
kacijo (oddajniki) in aparatom – kot je priporočeno spodaj, skladno z največjo izhodno močjo 
komunikacijske opreme. 

Ocenjena največja 
izhodna moč 
oddajnika v  
W  

Oddaljenost skladno s frekvenco oddajnika v metrih  
 

Od 150 kHz do 80 MHz 
v pasovih ISM 

Od 80 MHz 
do 800 MHz  

Od 800 MHz do 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 

Za oddajnike, katerih največja nazivna izhodna moč zgoraj ni navedena, se lahko priporočena 
oddaljenost oceni z uporabo enačbe, ki je primerna za frekvenco oddajnika, kjer je P največja 
nazivna izhodna moč oddajnika v wattih (W), skladno s podatki proizvajalca oddajnika. 
OPOMBA 1 Pri 80 MHz in 800 MHz velja razdalja za višje frekvenčno območje. 
OPOMBA 2 Te smernice morda ne veljajo za vse situacije. Na širjenje elektromagnetnega 
valovanja vplivata absorpcija in odbijanje, do katerih pride na stavbah, predmetih in ljudeh. 
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