EVOLUTION Twister
Návod k použítí
Technické parametry:
Příkon
Volnoběžné otáčky
Závit míchadla
Doporučený nepřetržitý čas práce
Hlučnost
Hmotnost
Úroveň vibrací (bez zátěže)
Max. průměr míchadla
Maximální rozměry

1100 W
250-750 /min
M14
30 min
94 dB
5,0 kg
1,98 ms2
120 mm
863x240x330 mm

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme s plnou odpovědností, že tento
výrobek splňuje normy a směrnice platné v EU (98/37/EC, 73/23/EEC).
Standartní příslušenství v dodávce:
1x míchadlo, 1x klíč
VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
UPOZORNĚNÍ: Pro svoji vlastní bezpečnost si před používáním míchadla přečtěte návod k použití.











Nikdy nenechejte běžet motor při manipulaci s míchadlem, ani na krátké vzdálenosti.
Po nastavení míchadla podle následujících instrukcí můžete začít s prací.
Vyčistěte si pracovní místo a zabezpečte nepovoleným osobám přístup do bezpečné vzdálenosti.
Vždy používejte ochranné pracovní prostředky (brýle, rukavice, špunty do uší...).
Ujistěte se, zda můžete (umíte) bezpečně vypnout stroj v případě nehody.
Nikdy nenechejte bežet motor bez dozoru.
El. šňůru chraňte před pohyblivými částmi stroje.
Nepoužívejte stroj pokud jste nemocný, unavený nebo pod vlivem alkoholu či návykových látek.
TWISTER byl speciálně vyvinutý na redukci vibrací, dodržujte doporučený nepřetržitý čas práce.
Při míchání suchých směsí může vzniknout prach nebezpečný pro Vaše zdraví, používejte proto
vždy ochrannou roušku.

Nastavení stroje
El. síť
Doporučujeme samostatný el. zdroj s vlastním jističem. Prodlužovací kabel by neměl mít více jak 25m
a průměr 1,0mm2 nebo 50m a průměr 2,5mm2.
Kontrola před začátkem práce
Zkontrolujte stroj jestli není poškozený. Zkontrolujte pevné uchycení míchadla ve stroji. Případné problémy
odstraňte před začátkem práce.
Zapnutí/vypnutí
Stlačte vypínač pro začnutí práce. Použijte aretovací pojistku na zajistění vypínače v zapnuté poloze.
Opětovným stlačením vypínače uvolníte aretovací pojistku a vypnete stroj.
Regulace otáček
Otočným kolečkem si regulujete otáčky podle míchaného materiálu.
Použití
Používejte obě ruce na efektivní řízení míchadla, ochráníte se tak před zpětným nárazem při zapnutí stroje
tak i při odporu v důsledku silného kroutícího momentu. Používejte ochranné brýle. Vždy pracujte OBĚMA
RUKAMA, aby jste neztratili kontrolu nad míchadlem a nezpůsobili si zranění.
POZOR: Mějte el. šňůru vždy za sebou, aby se Vám nenamotala na míchadlo.

Uložení stroje
Nenechejte ležet stroj na el. šňůře, může dojít k jejímu poškození a následnému zkratu.
Popis stroje
1. Regulátor otáček
2. Vypínač (start/stop)
3. Úchyt na ose
4. Míchadlo

Údržba
Udržujte stroj, el. šňůru a kufřík čistý od prachu. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující benzen,
trichlóretylén, chlorid a amoniak, protože by mohli poškodit plastové části stroje. Při elektrické nebo
mechanické poruše ihned odpojte stroj z el. sítě. Zásahy do stroje je možné provádět jen v autorizovaném
servisním středisku. Doporučujeme provést servisní přehlídku a vyčištění stlačeným vzduchem po 100
hodinách práce. Doplnit maziva doporučujeme po 200 hodinách práce.

Příslušenství
EVOLUTION míchadlo

Záruka
Na stroj je záruka 24 měsíců, netýka se nadměrného opotřebení nebo poškození, záruka se vztahuje jen na
výrobní vady. Záruční a pozáruční servis:
ALLMEDIA spol. s r.o. – organizační složka, Kaštanová 639/143, 617 00
Brno, Telefon / Fax: +420 515 919 780 / +420 515 919 789

