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KLAPIMAX KÄYTTÖOHJE 
Johdanto  

Onnittelemme uuden laitteen hankinnasta. Olet valinnut laadukkaan 
kotimaisen tuotteen polttopuiden halkomiseen turvallisesti ja helposti. 
Voit halkoa tällä laitteella pieniä sytykepuita tai polttopuita siihen 
kokoon kuin haluat. 

Määräysten mukainen käyttö 

Laite soveltuu polttopuiden halkomiseen noin 1,5 – 3,0 kg moskaa tai 
lekavasaraa apuna käyttäen tai joissain tapauksissa toisella puulla 
lyöden. Laitteessa on suojakaari turvallisuuden takaamiseksi. Suojakaari 
on noin 12 cm ylempänä kuin terän kärki. Huolehdi suurella 
varovaisuudella, ettei kätesi tai moska kosketa terään. Pidä kätesi aina 
turvakaaren yläpuolella puita halkoessasi.  

- Huomio ettet lyö lekavasaralla puuta kiinnipitävään käteen. 
- Suojakaareen tai terään ei saa kohdistaa iskua.   
- Käytä suojalaseja silmien suojaamiseksi.  
- Laitteen käyttö on kielletty lapsilta ilman aikuisten valvontaa. 
- Laite on säilytettävä poissa lasten ulottuvilta. 
- Älä nosta laitetta suojakaaresta sen ollessa kiinnitettynä 

raskaaseen tolppaan/puuhun. 
- Älä käytä laitetta sektorilta 3 välttääksesi lekavasaran osumisen 

terään. Suositeltava alasimen käyttö sektorilta 1.                                                                                                                                                                                                                       
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ALOITTAESSASI PUIDEN HALKOMISEN  
Toisinaan uudessa laitteessa on maalia terän kärjessä ja terä voi tuntua 
tylsältä. Tällöin maali kyllä kuluu pois terään kärjestä mutta voit myös 
teroittaa terän maalin poistamiseksi.  

Puun pituus (30-50 cm) tarpeen mukaan. Ota puu toiseen käteen noin 5-
10 cm puun yläpäästä. Älä pidä puuta kiinni edellä mainittua ylempää.  
Aseta se pystyasentoon terän päälle. Lyö lekavasaralla ensimmäinen 
lyönti varovaisesti.  

Jokainen puu halkeaa vähän eri voimakkuutta käyttäen. Johtuen siitä, 
onko puu suorasyinen vai oksainen, nopea vai hidaskasvuinen. Jotkut 
puut halkeavat hyvin pienellä lyönnillä. Toiset taas vaativat useitakin 
kovia lyöntejä.  

Nopeasti opit muutamia puita halkoessasi löytämään oikeat työtavat ja 
katsomaan onko puussa oksia, jotka ovat vaikeammin halkeavia vai onko 
puu suorasyinen ja helposti halkeava. Isommat puut ovat helpommin 
halkaistavissa, laittamalla puu terän päälle siten, että puun toinen reuna 
tulee terän reunan kanssa samalle kohdalle. Puu tavallaan halkeaa 
ensiksi puun toiselta reunalta. Katso lisää ohjeita ja vinkkejä 
www.klapimax.com tai Klapimaxin some-kanavista.                                        
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OHJEITA LAITTEEN ASENTAMISEEN 

1. Aseta laite n. 40-70 cm korkean tasaisen tolpan päälle, joka olisi hyvä 
olla vähintään 35 cm halkaisijaltaan. Tolpan korkeus tulee kuitenkin 
suhteuttaa laitetta käyttävän henkilön pituuteen siten, että lyönnin 
tulee kohdistua kohtisuoraan halottavan puun päähän.   

2. Kiinnitä se kolmella tukevalla noin 8-10 mm ruuvilla tolppaan kiinni 
laitteessa olevista kolmesta asennusreiästä. 

3. Jos haluat, etteivät halottavat puut putoa maahan, aseta esimerkiksi 
vanha sopivan kokoinen autonrengas tai laatikko laitteen ympärille 
estämään puiden putoaminen.  

4. Huolehdi, että laite on asennettu tolpan päälle siten, ettei välissä ole 
pehmeää materiaalia. Täten laitteen halkomisvaste on 
parhaimmillaan. 
 

Laite soveltuu parhaiten 30-50cm puille mutta voit halkoa sillä myös 
pidempiä kuin 50cm puita. Tällöin noudatettava erityistä 
varovaisuutta puuta terän päällä pidettäessä. Laite on asennettava 
alemmalle tasolle siten, että lyöntivoima säilyy ja lyönnin pystyy 
kohdistamaan kohtisuoraan halottavan puun päähän. Joissain 
tapauksissa asennus jopa lähes maan tasolle. Huolehdi kuitenkin 
tässäkin tapauksessa asianmukaisesta laitteen kiinnityksestä kolmella 
ruuvilla.       

Iloisia ja rentouttavia halkomishetkiä! 

HUOLTO 

Terän voi tarvittaessa teroittaa hiomakivellä tai 
timanttiteroittimella/viilalla. 

Laitteella on Kahden vuoden takuu. Takuu kattaa valmistus- ja 
materiaalivirheet. Muut takuuehdot ja lisätietoja laitteesta ja 
yrityksestä löydät osoitteesta www.klapimax.com    

Voit myös tarvittaessa soittaa numeroon 0500 660781 

tai lähettää sähköpostia osoitteeseen klapimax@klapimax.com 
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