Забороняється заміна шнура з метою його подовження. Для підключення
використовуйте вологонепроникний подовжувальний кабель, який відповідає
вимогам IEC 245-4 1980 (DIN 57 282) перерізом 3×1,5. Цього перерізу достатньо для
кабелю довжиною 25 м. Не допускайте знаходження кабелю в зоні переміщення
тачки.
Увага! Бетонозмішувач має 2-ий клас електробезпеки, що дозволяє його
під'єднати до звичайної побутової розетки (230В) з запобіжником 10А.
Другий клас електробезпеки зберігається при використанні оригінальних
запчастин і збереженні заводських дистанцій ізоляції.
4. ЕКСПЛУАТАЦІЯ БЕТОНОЗМІШУВАЧА
Бетонозмішувач поставляється як в зібраному, так і розібраному стані. Для зборки
скористайтесь інструкцією для зборки бетонозмішувача. Вам необхідно ретельно
слідкувати за правилами ТБ і правильністю зборки бетонозмішувача.
Встановіть бетонозмішувач на горизонтальну, рівну, міцну поверхню.
Повністю розмотайте кабель і підключіть його до джерела живлення
220В, 50 Гц. Для пуску використайте кнопку, яка знаходиться на боковій
частині корпусу приводу. Рекомендуємо виконувати завантаження компонентами
розчину зі сторони бетонозмішувача, де руль буде зліва від вас. Це зменшить ризик
потрапляння каміння в зачеплення шестерні з вінцем.
Двигун бетонозмішувача оснащений термозахистом типу SEKI ST22, 135°C, в разі
перегріву двигуна спрацює захист і бетонозмішувач зупиниться, для повторного
запуску необхідно обов'язково дочекатись охолодження двигуна і за допомогою
кнопки запустити бетонозмішувач. Якщо зупинка буде повторюватись систематично,
то це може бути наслідком виходу з ладу двигуна. В такому випадку зверніться до
виробника або уповноваженого представника.
Завантаження бетонозмішувача компонентами здійснювати тільки при
!
обертанні баку. В разі незапланованої зупинки бетонозмішувача з наповненим баком,
встановіть руль в положення (1) Рис.1 і тільки після цього здійсніть запуск двигуна.
Забороняється запуск бетонозмішувача з повним баком. Перед запуском
! частково звільніть бак.
Категорично забороняється робота бетонозмішувача зі знятою або
пошкодженою кришкою двигуна.
Розташування баку: позиції 2 і 3 для замісу бетону, 4 і 5 для замісу розчину, 6 і 7 для
8
виливу суміші. Для зберігання встановіть бак в положення 8.
6
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Скидання суміші проводити тільки при обертанні баку.

!

Поради по приготуванню бетону:
Рис.1
1. Додайте орієнтовно необхідну кількість води і основу
бетону (щебінь, пісок, гравій).
5
4
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2. Додайте цемент (дивіться пропорцію на мішках з цементом).
2
1
3. Повторіть операцію 1 і 2 для отримування оптимального складу.
Для приготування якісного розчину або бетону не допускайте виділення води в розчині або
неоднорідності розчину.

Не залишайте бетонозмішувач виключеним більше ніж на 30 хв., після замішування,
для запобігання застигання суміші на стінках баку. Для скидання суміші опустіть
стопор баку 10 (див. Інструкцію по зборці Рис. 4) натиснувши ногою і міцно
утримуючи руль двома руками. Повільно нахиляйте руль до положення 6 або 7
фіксатора, а далі до повного опустошення баку.

