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Käyttölaitteet
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POX suljettuna
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Ämpärinkannatin
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Päälle-pois-painike
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65 litran ämpäri
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Kuljetuskahva
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Sekoitustyökalu

7

Sähköpistoke

4

Kääntövarsi

Tekniset tiedot:
Sekoitusämpärin koko

65 litraa

Hyötymäärä:

- 50 kg

Kiertolautasen moottori:

0,75 kW / 230 V~ 50 Hz

Sekoitusämpärin kierrosluku:

50 min-1

Paino:

48 kg

Mitat:

600 x 820 x 720 mm

EY-standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksinvastuullisesti, että tämä tuote vastaa seuraavia standardeja tai
standardinluontoisia asiakirjoja: EN 12100, EN 60204, EN 55014, EN 61000-4 direktiiveissä
2006/95 EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY annettujen määräysten mukaan
A. Essing, toimitusjohtaja
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Turvallisuusmääräykset
Lue nämä ohjeet ennen laitteen käyttöä ja noudata niitä! Ohjeiden laiminlyönnistä
saattaa aiheutua välittömiä terveydellisiä seuraamuksia tai tapaturmia sekä itsellesi
että muille.
Konetta saavat käyttää ja huoltaa ainoastaan sellaiset henkilöt, jotka ovat perehtyneet
käyttöohjeeseen sekä voimassaoleviin työturvallisuus- ja tapaturmanehkäisymääräyksiin.
Konetta saa käyttää ainoastaan teknisesti moitteettomassa kunnossa määräysten mukaisesti
turvallisuusnäkökohdat huomioonottaen. Erityisesti sellaiset häiriöt, joilla saattaa olla vaikutusta
turvallisuuteen, tulee (antaa) poistaa viipymättä!
Käytä vartalonmukaisia vaatteita, suojajalkineita työn aikana ja vältä korujen käyttöä. Käytä
hiusverkkoa pitämään pitkät hiukset poissa.
Huolehdi siitä, että laite seisoo tukevasti paikallaan.
Noudata laitteen asennuksessa paikallisia voimassaolevia sähköteknisiä määräyksiä.
Huolehdi siitä, että laitteen tyyppikilvessä ilmoitettu verkkojännite on sama kuin käytettävissä
oleva verkkojännite.
Älä kurkottele sekoittamisen
Rusennusvaara!

aikana

käsilläsi

tai

vierailla

esineillä

sekoitusastiaan.

Irroita verkkopistoke ehdottomasti, kun konetta ei käytetä, sitä huolletaan tai kun vaihdat
sekoitustyökalua!
Älä käytä verkkojohtoa pistokkeen vetämiseen pistorasiasta. Suojaa johtoa kuumuudelta, öljyltä
ja teräviltä reunoilta.
Käytä ulkosalla ainoastaan tähän hyväksyttyjä, vastaavasti merkittyjä johtoja.
Älä liitä laitetta kotitalouspistorasiaan. Liitännän saa tehdä vain erikoispisteeseen, esim.
vuotovirtasuojauksella varustettuun rakennusvirtajakajaan.
Johtokelaa käytettäessä tulee johto kelata täysin auki. Muuten uhkaa johtopalon vaara sen
lämmetessä. Tästä seuraa myös tehonhäviö, joka aiheuttaa alijännitevarokkeen laukeamisen.
Älä käytä laitetta tiloissa, joissa vallitsee tulenarka ilmakehä. Räjähdysvaara!
Ota materiaalinäytteitä vain koneen ollessa pysähdyksissä.
Mikäli turvavarusteiden toiminta estetään tarkoituksellisti, aiheutuu tästä akuutti tapaturmanja loukkaantumisvaara.

Määräysten mukainen käyttö
Kiertosekoitin POX-S on automaattinen sekoituslaite, joka on tarkoitettu kork. 6 mm läpimittaista
hiekkaa tai soraa sisältävien rakennusaineiden, esimerkiksi: erityyppisten laastien, sementin,
betonin, erityyppisten rappausten (ei kipsirappauksen) sekoittamiseen.
Suurin suositeltu sekoitusmäärä on 50 kg sekoituskertaa kohti. Suosittelemme tarvittavan
sekoitusajan määrittämistä kokeilemalla vastaavilla materiaaleilla
Kone ei sovellu elintarvikkeiden sekoittamiseen.

Toimintatapa
Ämpäriin täytetään vettä ja kuivia aineita kiertosekoittimen ollessa aukikäännettynä. Sitten
lasketaan sekoitustyökalu kääntövarren avulla alas ja samalla käynnistetään sekoitin
vihreällä päälle-pois-näppäimellä. Ämpäri alkaa pyöriä vastapäivään. Kiertoliikkeen ansiosta
sekoitustyökalu painetaan kokonaan materiaaliin. Materiaalin tulisi olla käyttövalmista viiden
minuutin aikana.

Koneen siirtäminen
Yksikin henkilö voi siirtää laitetta helposti käännettävän kahvan avulla.
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Käyttöönotto
Laite toimitetaan käyttövalmiina pahvilaatikkoon pakattuna. Koneen nettopaino on 48 kg.
Liitä koneen sähköpistoke sopivan jatkojohdon (tyyppi H07 RN-F, Ø väh. 1,5mm2) avulla
pistorasiaan. Pistorasiassa tulee olla vuotovirtakatkaisin (esim. vuotovirtavaroke).

Käyttö
Täytä sekoitusastia sekoitettavalla aineella laitteen ollessa avoinna.
Käännä kääntövarsi sekoitustyökalun kera alas ja upota työkalu sekoitettavaan aineeseen.
Paina vihreää START-painiketta.
Sekoitusämpäri alkaa pyöriä. Ämpärin kiertoliike kuljettaa sekoitettavaa ainetta sekoitustyökalun
läpi. Jos käy niin, että suurempia materiaalimääriä ei enää kuljeteta eteenpäin, voi
paakkuntumista löysentää nostamalla kääntövartta.
Lopeta sekoittaminen painamalla punaista POIS-painiketta, kone pysähtyy.

Häiriöt
Kone on varustettu alijännitekatkaisimella. Se laukeaa, jos sähköverkossa on katkos, liitäntäjohto
on liian pitkä tai liitäntä irroitetaan, ja sammuttaa koneen. Käynnistä kone uudelleen poistettuasi
häiriön.
Jos sekoitusastian moottori kuumenee liikaa liian suuren sekoitusmäärän tai liian sitkeän aineen
vuoksi, niin lämpökatkaisin sammuttaa moottorin. Pienennä sekoitusmäärää ja anna moottorin
jäähtyä.
Käynnistä kone sitten uudelleen.

Huolto
Irroita periaatteellisesti verkkopistoke aina ennen huoltotoimia.
Pidä kone ja sen käyttölaitteet aina puhtaina ja toimintakelpoisina. Rasvaa liikkuvat osat
säännöllisesti, rasvana ESSO EP 2 tai Mobilux EP 2.
Vaihda koneen vahingoittuneet tai vääntyneet osat uusiin.
Käytä ainoastaan alkuperäistä Collomix-sekoitusämpäriä, tuotenumero 60.403, korvaamaan
kulunutta ämpäriä. Vain tätä ämpäriä käyttämällä voidaan taata laitteen moitteeton toiminta.
Vain ammattitaitoinen sähköasentaja saa korjata laitteen sähköosien toimintahäiriöt.
Sekoitustyökalun vaihtamiseksi tulee irroittaa kääntövarressa olevat kolme ruuvia.

Hävittäminen
Laite, varusteet ja pakkaus tulee toimittaa ympäristösuojelevaan kierrätykseen, ei heittää niitä
talousjätteisiin.

Art.nr. 07040

-

Oikeus muutoksiin pidätetään

Laitteet, joita ei enää voi käyttää, voi viedä kierrätystä varten lähimpään yleiseen sähköromun
keräyspisteeseen tai lähettää ne postikulut maksettuna allaolevaan osoitteeseen.

Takuu
Tälle laitteelle myöntää valmistaja 24 kuukauden mittaisen takuun, joka kattaa valmistus- ja
materiaaliviat. Oheista takuutapauksessa ostotosite.
Henkilö- ja tavaravahinkoja koskevat takuu- ja vastuuvaateet suljetaan pois, jos ne ovat
aiheutuneet yhdestä tai useammasta seuraavassa luetellusta syystä:
• koneen käyttö muuhun kuin sille määrättyyn tarkoitukseen
• koneen asiantuntematon käyttöönotto, käyttö ja huolto
• liiallisesta likaantumisesta tai puutteellisesta puhdistuksesta aiheutuneet vahingot
• koneen omavaltaiset rakennemuutokset
• asiantuntemattomasti suoritetut korjaukset, tai jos ei käytetä alkuperäisiä varaosia.
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