ZÁRUČNÍ LIST
1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského

zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady výroby. Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči
osobám nebo materiálu jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství
nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno doložit, že výrobek byl prodán prodávajícím, u
něhož je výrobek reklamován, a že záruční doba ještě neskončila. Za tímto účelem doporučujeme
v zájmu co nejrychlejšího vyřízení reklamace předložit záruční list, opatřený datem výroby a prodeje,
výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě
platný kupní doklad apod.
4. Reklamaci uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do
opravy.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy je výrobek v záruční opravě. Reklamovaný výrobek zasílejte
do opravy s popisem závady, řádně zabalený (nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro
tyto účely uschovat) a s přiloženým vyplněným záručním listem, popřípadě jiným dokladem, potvrzujícím nárok na reklamaci.
6. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických
důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čistění.

PŮVODNÍ NÁVOD K OBSLUZE

MÍCHADLO STAVEBNÍCH
SMĚSÍ 1 400 W

UNI-MAX
Reklamační a servisní oddělení
Areál bývalého cukrovaru
Hlavní 29
277 45 Úžice
Tel. reklamačního odd.

Fax

266 190 156

T-Mobile

603 414 975

266 190 111

O2

601 218 255

266 190 100

Vodafone

608 227 255

http://www.uni-max.cz
E-Mail: servis@uni-max.cz

Výrobek: Míchadlo stavebních směsí 1 400 W
Typ:
HM1400
Výrobní číslo (série):
Datum výroby:
Záznamy opravny:
Datum prodeje, razítko, podpis:

HM1400
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Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení produktu UNI-MAX.
Naše společnost je připravena Vám poskytnout své služby – než výrobek zakoupíte, při koupi i po zakoupení. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či doporučení kontaktujte naše obchodní místo. Vynasnažíme se Váš návrh zvážit a reagovat v rámci možností.

Prohlášení o shodě
(překlad originálu)

První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým
uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval,
zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.
POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.
Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo
nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných,
popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.
Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno.
Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.
Pro usnadnění případné komunikace si zde opište
číslo faktury popř. kupního dokladu.

POPIS

Matrix GmbH
Postauer Str. 26
D-84109 Wörth/Isar
Německo
Fax: +49 8702 94 85 8-29
E-Mail: info@matrix-direct.net
prohlašuje následující shodu podle
směrnic a norem EU pro výrobek

Ruční míchadlo / HM 1400-2

Míchadlo stavebních směsí určené i pro větší provozní zatížení. Kvalitní převodovka, motor 1 400 W,
230 V/50 Hz. Plynulé nastavení otáček, přepínatelné ve 2 stupních: 0 – 480 a 0 – 800 ot./min, měkký
start, přípojný závit spirály M14, průměr spirály 140 mm, kapacita 80 l, délka napájecího kabelu 2 m.

TECHNICKÁ DATA
Napětí .............................................................................................................................. 230 V/50 Hz
Příkon..................................................................................................................................... 1 400 W
Rychlost otáčení vřetene bez zatížení .......................................................... 0 – 480 a 0 – 800 ot./min.
Spojovací závit upínadla míchadla ............................................................................................. M14
Max. kapacita .................................................................................................................................. 80 l
Průměr míchadla ......................................................................................................................140 mm
Délka přívodního kabelu ................................................................................................................. 2 m
Stupeň ochrany ...................................................................................................... dvojitá izolace krytu
Hmotnost ..................................................................................................................................... 4,9 kg
Správnost textu, grafů a údajů se váže na dobu tisku. V zájmu neustálého zlepšování našich výrobků
může bez předchozího upozornění dojít ke změně technických údajů.

EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55014-1; EN 55014-2
Autorizovaná osoba pro uschování technických dokumentů:
Matrix GmbH
Postauer Str. 26
D-84109 Wörth/Isar
Německo

Wörth/Isar, dne 28.02.2014
Č. výr.: 140 400 081
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

LIKVIDACE
Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou
legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně
recyklovatelné.
1. Demontujte všechny díly stroje.
2. Díly roztřiďte dle tříd odpadu (kovy, pryž, plasty apod.).
Vytříděný materiál odevzdejte k dalšímu využití.
3. Elektroodpad (použité elektrické ruční nářadí, elektromotory, nabíjecí zdroje, elektronika, akumulátory, baterie…).
Vážený zákazníku z hlediska platných předpisů o odpadech se v případě elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, jehož likvidace podléhá zvláštnímu režimu.
Je zakázáno vhazovat elektroodpad do nádob určených pro sběr komunálního odpadu.
Je též možné přístroj odevzdat do sběrných míst elektroodpadu. Informace o místech sběru obdržíte na
zastupitelstvu obce nebo na Internetu.

· Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, řádně způsobilá, poučená a proškolená
ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
VÝSTRAHA!
Pro snížení rizika zranění si prosím před prvním uvedením do provozu pečlivě přečtěte návod k
obsluze a uchovejte jej spolu se strojem. Při předání přístroje dalšímu uživateli musí být také
předán tento návod k obsluze.
1. Použití v souladu s určením
Míchání tekutých a práškových stavebnin, jako jsou barvy, lepidla, omítky, malta, atd. Podle konzistence
materiálu použijte vhodné míchadlo. Míchadlo zahrnuté v rozsahu dodávky se hodí zvláště pro tuhé
materiály jako malta, omítka, potěr. Pro další činnosti (dodržujte pokyny výrobce) vždy používejte stroje,
nástroje a příslušenství jen pro oblast použití v souladu s jejich určením. Všechna další použití jsou

UPOZORNĚNÍ
Pokud dojde k poruše, zašlete přístroj na adresu prodejce, oprava bude provedena v co nejkratším
termínu. Stručný popis závady zkrátí její hledání a dobu opravy. V záruční době k přístroji přiložte záruční list a doklad o koupi. Také po uplynutí záruční doby jsme tu pro Vás a případné opravy provedeme
za příznivé ceny.
Abyste zabránili poškození přístroje při přepravě, bezpečně jej zabalte nebo použijte originální obal. Za
poškození při přepravě neneseme odpovědnost a při reklamaci u přepravní služby záleží na úrovni
balení a zabezpečení proti poškození.
Pozn.: Vyobrazení se může lišit od dodaného výrobku, stejně jako se může lišit rozsah a typ dodaného
příslušenství. Je to důsledek vývoje a takové varianty ovšem nemají žádný vliv na správnou funkci
výrobku.

výslovně vyloučená.
Tento přístroj je určen jen pro neprůmyslové použití v domácnosti.
Tento přístroj není určen k tomu, aby byl používán osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo s nedostatkem znalostí,
leda, že by na ně pro jejich bezpečnost dohlížela kompetentní osoba nebo by od ní dostaly pokyny, jak
se má přístroj používat. Na děti se musí dohlížet, aby bylo zajištěno, že si nemanipulují s přístrojem.
Použití v rozporu s určením
Veškeré způsoby použití přístroje, jež nejsou uvedeny v kapitole „Použití v souladu s určením“, jsou
považovány za použití v rozporu s jeho účelem.
Způsoby použití, pro které není přístroj určen, mohou způsobit ohrožení a úrazy. Nepoužívejte příslušenství, které není speciálně určeno pro toto elektrické nářadí.
Při zneužití a nesprávném použití přístroje hrozí nebezpečí zranění. Za věcné škody a zranění, které
vznikly v důsledku nesprávného použití, ručí uživatel.
Při použití jiných, resp. neoriginálních náhradních dílů na přístroji zaniká záruční plnění výrobce.
Rizika:
Návod k obsluze tohoto elektrického nářadí obsahuje podrobné pokyny pro bezpečnou práci s elektrickým nářadím. Přesto v sobě toto elektrické nářadí skrývá určitá rizika, která nejsou zcela vyloučena ani
prostřednictvím ochranných zařízení, která jsou k dispozici.
Proto vždy elektrická nářadí obsluhujte s potřebnou pozorností.
Ostatní rizika mohou například být:
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•

Dotýkání se rotujících dílů nebo přístrojů.

•

Zranění poletujícím materiálem.

•

Nebezpečí požáru při nedostatečném odvzdušnění motoru.

•

Ztráta sluchu při pracích bez ochrany sluchu.

3

Bezpečná práce závisí také na schopnostech personálu obsluhy při zacházením s elektrickým nářadím!
Odpovídající znalosti o stroji a také opatrné jednání při práci pomáhají minimalizovat stávající ostatní

ÚDRŽBA

rizika.
VÝSTRAHA! Toto elektrické nářadí vytváří během provozu elektromagnetické pole.
Toto pole může za určitých podmínek poškodit aktivní nebo pasivní lékařské implantáty. Aby se snížilo
nebezpečí vážných nebo smrtelných zranění, doporučujeme osobám s lékařskými implantáty poradit se
před obsluhou stroje s lékařem a výrobcem lékařského implantátu.
2. Všeobecná bezpečnostní upozornění pro zacházení s elektrickým nářadím

· Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanizmu nářadí mohou způsobit
poškození nářadí.
· Na čištění nepoužívejte agresivní čistící prostředky a rozpouštědla.
· Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
· Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
· Veškeré údržbové práce je nutno vykonávat pouze když. je zásuvka vytažená ze sítě.
· Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
· Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

VÝSTRAHA! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny.
Pochybení při dodržování bezpečnostních upozornění a pokynů mohou způsobit úrazy elektrickým
proudem, požár a/nebo těžká zranění.
Tato bezpečnostní upozornění a pokyny uchovejte i pro pozdější použití.
Pojem „elektrické nářadí“ použitý v bezpečnostních pokynech se vztahuje na elektrická nářadí provozovaná přes síťový kabel i na akumulátorová nářadí (bez síťového kabelu).

Servis
a. Elektrické nářadí smí opravovat pouze kvalifikovaný odborný personál a jen s použitím originálních náhradních dílů. Tak je zajištěno zachování bezpečnosti elektrického nářadí.
b. Když se poškodí připojovací vedení, musí jej výrobce nebo jeho zástupce servisu vyměnit - aby
se předešlo nebezpečí.
Údržba a ochrana životního prostředí

1.a. Bezpečnost na pracovišti
a

Pracoviště udržujte čisté a dobře osvětlené. Nepořádek a neosvětlené pracoviště mohou vést k
nehodám.

b

S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s rizikem výbuchu, v němž se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach Elektrická nářadí vytvářejí jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.

c

Během používání elektrického nářadí zamezte přístupu dětem a jiným osobám. Při vyrušení z
práce můžete ztratit kontrolu nad přístrojem.

f

·

Před ošetřujícími a údržbovými pracemi vytáhněte zástrčku.

·

Stroj čistěte vlhkým hadrem, nepoužívejte rozpouštědla, dobře osušte.

·

Vzduchové štěrbiny udržujte zbavené prachu. Před každým použitím zkontrolujte neporušenost stroje, kabelu a příslušenství.

·

Opravy nechejte provádět odborníkem.

·

Po každém použití míchadlo nechejte běžet ve vodě, aby se očistilo, nebo po odšroubování z přístroje očistěte pod tekoucí vodu.

Pokud se nelze vyhnout použití elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, vždy používejte
proudový chránič. Použití proudového chrániče snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

1.b. Bezpečnost osob
a

Buďte pozorní, soustřeďte se na to, co děláte, a práci s elektrickým nářadím provádějte s
rozvahou. Nepoužívejte žádné elektrické nářadí, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvíle nepozornosti při použití elektrického nářadí může vést k vážným zraněním.

b

Používejte osobní ochrannou výbavu a vždy noste ochranné brýle. Používání osobní ochranné
výbavy, jako maska proti prachu, protismyková bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana
sluchu, podle typu a použití elektrického nářadí snižuje riziko zranění.

c

Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Než elektrické nářadí připojíte k elektrické síti a,
než jej vezmete do ruky nebo ponesete, ujistěte se, že je vypnuté. Pokud při přenášení přístroje
máte prst na spínači, nebo pokud jej zapnutý připojíte na napájení elektrickým proudem, může to

4
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mít za následek vznik úrazu.
9. Pracovní postup
Hlavici míchadla (7) ponořte hluboko do směsi. Nejdřív začněte s nižšími otáčkami. Potom zvyšujte
otáčky až na nastavenou maximální hodnotu.
Tak je zároveň dosaženo dostatečného chlazení motoru. Během míchání/mísení veďte hlavici míchadla
směsí, až je dosaženo rovnoměrného a úplného zpracování.
Dávejte pozor na to, aby se přístroj nezastavil během míchání.
POZOR! Nenechávejte ztvrdnout směs na míchadle! Míchadlo čistěte okamžitě po každém použití!
Zpracovávaná množství a objemy

d

Než zapnete elektrické nářadí, odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo maticové klíče.
Nářadí nebo klíč, který se nachází v rotující součásti, může způsobit závažná poranění.

e

Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a vždy udržujte rovnováhu. Tak můžete v neočekávaných situacích lépe kontrolovat elektrické nářadí.

Noste vhodné oblečení. Nepoužívejte volné oblečení nebo šperky. Udržujte vlasy, oděv a
rukavice mimo dosah pohyblivých částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.
2. Elektrická bezpečnost
f

a

Počet hlavic míchadla se řídí podle aktuálního zpracovávaného množství:
Hlavice míchadla

Zpracovávané

Ø 140 mm

množství
ca. 17 kg

Musí se dbát na to, aby nebyl překročen celkový objem 80 litrů.

b
c
d

10. Uložení a přeprava
·

·

Pro uložení případně přístroj zakryjte vhodnou fólií nebo plachtou, aby byl chráněn proti
prachu a špíně.

·

Přístroj uložte na suchém, dobře větraném místě mimo dosah dětí.

·

Abyste zabránili poškození při přepravě, přístroj bezpečně zabalte nebo použijte originální
obal.

·
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Přístroj, návod k použití a příp. příslušenství vždy ukládejte společně. Tak budete mít všechny
informace a díly vždy po ruce.

Abyste zabránili poškození při přepravě, přístroj bezpečně zabalte. Zajistěte přístroj proti
sklouznutí nebo převrácení. Ochraňte přístroj před vibracemi a otřesy, obzvlášť při přepravě
ve vozidle.

e

Zástrčka elektrického nářadí musí být vhodná pro použitý typ zásuvek. Zástrčka nesmí být
žádným způsobem upravována. Nepoužívejte adaptéry spolu s elektrickým nářadím s ochranným
uzemněním. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky minimalizují riziko úrazu elektrickým proudem.
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy jako jsou trubky, topení, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněné, vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
Udržujte elektrické přístroje mimo dosah deště nebo vlhka. Proniknutí vody do elektrického
přístroje zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte přívodní kabel v rozporu s jeho účelem, tj. k nošení elektrického nářadí,
zavěšení nebo k vytažení zástrčky ze zásuvky. Udržujte kabel mimo dosah horka, oleje,
ostrých hran nebo pohyblivých částí přístroje. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují
nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Pracujete-li s elektrickým nářadím ve venkovním prostředí, používejte pouze prodlužovací
kabely, které jsou vhodné pro práci v exteriérech. Použití prodlužovacího kabelu vhodného pro
práci venku snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3. Bezpečnostní upozornění specifická pro přístroj
•

Přístroj používejte jen v interiéru.

•

Nasaďte si ochranu očí a sluchu.

•

Výměnu míchadla provádějte jen s vytaženou elektrickou zástrčkou!

•

Vyvarujte se toho, aby se motor zastavil při míchání pod zátěží.

•

Používejte stroj jen pro použití v souladu s určením.

•

Stroj se nesmí používat k míchání potravin, např. těst na pečení.

•

Během provozu stroj vždy držte oběma rukama a zaujměte bezpečný postoj.

•

Nemíchejte látky obsahující rozpouštědla, hořlavé látky s teplotou vzplanutí pod 21°C.

•

Stroj zapněte teprve tehdy, když je míchadlo ponořené hluboko v míseném materiálu.

•

Když míchadlo běží, nesahejte do mísicí nádoby.

•

Přístroj vytáhněte ze směsi a odložte až po zastavení motoru.

•
•

Před všemi pracemi na stroji, v pracovních přestávkách a při nepoužívání vytáhněte zástrčku
ze zásuvky.
Připojovací kabel vždy udržujte mimo dosah.

•

Stroj zapojujte do zásuvky jen vypnutý.
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•

Osoby mladší 16 let nesmějí stroj obsluhovat.

MONTÁŽ A OBSLUHA

4. Použití elektrického nářadí a zacházení s ním
a

Nepřetěžujte přístroj. Používejte vždy jen nářadí určené pro daný typ práce. S vhodným elektrickým nářadím budete pracovat lépe a bezpečněji ve stanoveném výkonovém rozsahu.

b

Nepoužívejte elektrické nářadí, jehož spínač je vadný. Elektrické nářadí, které není možné
zapnout nebo vypnout, je nebezpečný a musí být opraven.

c

Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, než budete přístroj nastavovat, vyměňovat příslušenství
nebo pokud jej chcete odložit. Toto bezpečnostní opatření zabraňuje neúmyslnému spuštění
elektrického nářadí.

· Než vyhodíte obal od přístroje, zkontrolujte, zda v něm nezůstaly nějaké součástky. Pokud ano,
vyhledejte si díl v seznamu dílů nebo na schématu sestavení a příslušný díl nainstalujte.
7. Montáž a nastavovací práce

Montáž míchadla:

d

e

1. Zašroubujte mísicí tyč (6) do upínadla míchadla (5) a upevněte ji pomocí dvou klíčů na šrouby a
matice (9) podle B2.

Nepoužívaná elektrická nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechejte používat přístroj
osoby, které s ním nejsou seznámeny, nebo které si nepřečetly tento návod k obsluze.
Elektrická nářadí jsou nebezpečná, pokud jsou používána nezkušenými osobami.

2. Mísicí tyč (6) a hlavici míchadla (7) pevně zašroubujte (B3+B4).

O přístroj řádně pečujte. Kontrolujte, zda pohyblivé části bezvadně fungují a nezadírají se,
zda nejsou některé díly poškozené, aby byla zajištěna řádná funkce přístroje.

Podle směsi a konzistence materiálu se dají regulačním kolečkem předvolby otáček (3) plynule nastavit
vhodné otáčky. Případně přihlédněte k doporučením výrobce příslušenství.

Poškozené části nechte před dalším použitím přístroje opravit. Příčinou řady úrazů je špatná
údržba elektrického nářadí.
f

POZOR! Před všemi montážními pracemi na přístroji vytáhněte elektrickou zástrčku!

Používejte elektrické nářadí, příslušenství, vložené nástroje, atd. podle těchto pokynů. Přitom
zohledněte pracovní podmínky a prováděné činnosti. Použití elektrického nářadí v rozporu
s jejich účelem může mít za následek vznik nebezpečných situací.

Předvolba otáček:

·

Otočte regulační kolečko ve směru a: minimální otáčky

·

Otočte regulační kolečko ve směru b: maximální otáčky

Přednastavené otáčky se vždy plynule ovládají tlakem na vypínač zap/vyp (1).

Přepnutí 1./2. Rychlost:
Přepínač
(4)
ovládejte
jen,
když
je
přístroj
vypnutý.
Otočte přepínač tak daleko, že je označení rychlosti „1“ nebo „2“ zarovnané se šipkou na krytu přístroje.
Poloha spínače „1“ se doporučuje pro míchání pastovitých, tužších materiálů jako malta, lepidlo atd.
(obr. 4)
Poloha spínače „2“ je doporučována pro míchání s vyššími otáčkami, např. barev (obr. 5).
8. Provoz
POZOR! Napětí síťového napájení se musí shodovat s údaji na výrobním štítku!
POZOR! Míchadlo vytahujte ze směsi vždy až po úplném zastavení přístroje.
Zapnutí
Přístroj pevně a bezpečně držte s oběma rukama na rukojetích (8). Hlavici míchadla (7) ponořte hluboko do směsi. Nejdřív lehce stiskněte vypínač zap/vyp (1). Podle potřeby stiskněte až se předvolené
otáčky zvýší a udrží.
Vypnutí
Uvolněte spínač ZAP/VYP. Míchadlo vytahujte ze směsi až po úplném zastavení přístroje.
Zapnutí trvalého provozu
Stiskněte a držte vypínač zap/vyp (1) až nadoraz. Stiskněte aretační spínač pro trvalý provoz (2), aby se
vypínač zap/vyp aretoval.
Vypnutí trvalého provozu
Lehkým stiskem vypínače zap/vyp (1) uvolněte aretační spínač (2). Uvolněte oba spínače. Míchadlo
vytahujte ze směsi až po úplném zastavení přístroje.
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Konstrukční díly (B1)
Emise hluku/vibrace
Emise hluku
LpA: 85 dB(A)
LWA: 96 dB(A)
Neurčitost měření:
KpA: 3,0 dB(A)
KWA: 3,0 dB(A)
Vibrace ruka/paže
ah: 2,46 m/s2;
Neurčitost měření K: 1,5 m/s2
Informace o hluku/vibracích
Naměřené hodnoty stanovené podle EN 60745-1: a EN 60745-2-1.
Upozornění: Uvedená hodnota vibrací byla stanovena podle normované zkušební metody a může se
použít, aby bylo možné porovnávat různá elektrická nářadí. K tomu se hodí tato hodnota, aby se mohla
předem odhadnout zatížení pro uživatele, která vznikají v důsledku vibrací.
Výstraha!
V závislosti na tom, jak používáte elektrické nářadí, se mohou skutečné hodnoty vibrací lišit od
uvedených hodnot. Učiňte opatření, abyste se chránili proti zatížení vibracemi. Přitom zohledněte celkový průběh práce, také dobu, po kterou elektrické nářadí pracuje bez zatížení nebo je
vypnuté. Vhodná opatření zahrnují mino jiné pravidelnou údržbu a péči o elektrické nářadí a
vložené nástroje, udržování rukou, pravidelné přestávky a také dobré plánování pracovních
postupů.
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1. Vypínač zap/vyp s regulací počtu otáček
2. Aretační spínač pro trvalý provoz
3. Předvolba otáček
4. Přepínač 1/2 rychlost
5. Upínadlo míchadla
6. Mísicí tyč
7. Hlavice míchadla
8. Rukojeť
9. Klíč na šrouby a matice
5. Rozsah dodávky
•

1 Míchadlo

•

1 Mísicí tyč

•

1 Hlavice míchadla Ø 140 mm

•

2 Klíče na šrouby a matice

•

Návod k obsluze

•

Záruční list

6. Bezpečnostní upozornění pro míchadla
a

Používejte ochranu sluchu. Působení hluku může mít za následek ztrátu sluchu.

b

Používejte přídavné rukojeti dodané s přístrojem, pokud jsou k dispozici. Ztráta kontroly může

c

Držte přístroj jen za izolované rukojeti, pokud vykonáváte práce, při nichž by se přístroj mohl

mít za následek zranění.
dostat do styku se skrytými vedeními nebo vlastním přívodním kabelem. Kontakt s vedením,
jež je pod proudem, může změnit další kovové části přístroje ve vodiče a vést k úrazu elektrickým
proudem.
Význam bezpečnostních symbolů
Kryt je dvojitě ochranně izolován
Používat ochranu sluchu!
Přístroj odpovídá směrnicím EU
Všeobecné výstražné značky!
Přečíst návod k obsluze!
Nelikvidovat s domácím odpadem!
Používat ochranné brýle!
Jen pro použití v interiéru!
Používat ochrannou masku!
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