5. ЧИСТКА БЕТОНОЗМІШУВАЧА
Для чистки внутрішньої поверхні баку включіть бетонозмішувач і встановіть його в
положення 5 або 4 Рис.1. Додайте в бак воду і декілька лопат гравію. Через 5 хв
звільніть повністю бак від води і гравію та встановіть його в положення 8.
Чистка внутрішньої поверхні баку дозволяється струменем води тільки
при від'єднанні від джерела живлення. Не піддавайте пластиковий корпус
двигуна прямому впливу води. Слідкуйте за чистотою зубчатого вінця. Це
продовжить строк роботи шестерні. Заборонено наносити удари повінцю!
Проводьте чистку після кожного використання бетонозмішувача.
6. ТРАНСПОРТУВАННЯ
Перед транспортуванням від'єднайте бетонозмішувач від джерела живлення.
Підіймати бетонозмішувач за пластиковий корпус заборонено. Для
цього використовуйте руль і каркас. Заборонено переміщення бетонозмішувача
власними колесами, крім меж будівельного майданчика.
Буксирування заборонено!
Переміщення заповненого бетонозмішувача також заборонено!
7. ЕКОЛОГІЯ І УТИЛІЗАЦІЯ
Компоненти бетонозмішувача не мають в собі шкідливих для навколишнього
середовища сполук. Для утилізації бетонозмішувача ви можете розібрати
і здати його компоненти в центри прийому вторинної сировини.
8. РЕМОНТ І ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ
Техобслуговування проводити тільки після від'єднання від джерела
живлення!
Для отримання інформації по ремонту і запасним частинам дивіться доповнення
в паспорті, також для консультації можете зв'язатись з нашими представниками
або безпосередньо з нами. Особливу увагу приділіть цілісності захисних елементів і
при потребі замініть їх на нові. Використовуйте тільки оригінальні запасні
частини.
Збої

Можливі причини

Усунення

Не працює двигун

а) Не має живлення
б) Несправний кабель
живлення
в) Перегрів двигуна

а) Перевірте наявність живлення в
розетці справним і безпечним
побутовим приладом або тестером
(для експертів)
б) Перевірте кабель (для експертів)
в) Дочекайтесь, коли двигун охолоне

Двигун працює
(гудить), але бак не
обертається

а) Недостатній натяг
ременя
б) Несправний
конденсатор
в) Заклинювання
підшипників або
двигун вийшов з ладу

а) Відрегулюйте натяг ременя (Доп.1)
б) Замініть конденсатор на новий
відповідної ємності
в) Зверніться за консультацією до
представників або експертів

Ремонт електричної частини проводиться або в сервісному центрі, або
кваліфікованими електриками-експертами

