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Technické špecifikácie
Miešadlo

Power X 1000

ot./min

Voľnobeh
– 1. stupeň
– 2. stupeň
Príkon

W

Výkon

W

Závit miešacieho nástavca
Maximálny priemer miešacieho
nástavca
Hmotnosť podľa
“EPTA procedure
01/2003”

Power X 1600

0–780
–
–

–
210/325/530
320/490/780

1010

1600

550

925

M14

M14

mm

120

160

kg

4.5

5

II

II

Trieda ochrany

Symboly na náradí

Symboly použité v návode

Pred zapnutím náradia si prečítajte
prevádzkovú príručku

VAROVANIE!
Označuje hroziace nebezpečenstvo.
Nedodržanie tohto varovania môže mať za
následok smrť alebo mimoriadne ťažké
zranenie.

Noste ochranné okuliare!

POZOR!

Používajte ochranu sluchu!

Označuje potenciálne nebezpečnú
situáciu. Pri nedodržaní tohto upozornenia
môže dôjsť zraneniu alebo poškodeniu
majetku.

Informácie o likvidácii
(pozri stranu 8) !

POZNÁMKA!
Označuje tipy pre aplikáciu a dôležité
informácie.
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Prehľad

1
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10

Miešací nástavec
Telo prevodovky
Motorová časť s dvoma rúčkami
Štítok s údajmi *
4.0 m napäťový kábel s koncovkou
Impact guard and rest
ON/OFF prepínač
Zamykacie tlačidlo
Hnací hriadeľ

11

Prepínač predvoľby rýchlosti
(Power X 1600)
Prepínač prevodového stupňa
a) Druhá rýchlosť a zámok vretena
(POWER X 1600)
1st speed (POWER X 1000)

* nie je zobrazený
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Dôležité bezpečnostné informácie

– na použitie s miešacími ástavcami a
príslušenstvom, ktoré sú uvedené v týchto
pokynoch alebo odporúčané výrobcom.

VAROVANIE!
Čítajte všetky bezpečnostné a všeobecné
pokyny. Nedodržanie bezpečnostných
pokynov a všeobecných pokynov môže
spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar a /
alebo vážne poranenia. Všetky bezpečnostné
pokyny a všeobecné pokyny uschovajte na
bezpečnom mieste pre budúce použitie. Pred
použitím náradia si prečítajte nasledujúce
informácie a postupujte podľa:
– týchto pracovných pokynov
„Všeobecných bezpečnostných pokynov o
manipulácii s elektrickým náradím v
uzavretom priestore, Brožúra (leták č. 334480)
- aktuálne platných pravidiel a usmernení o
prevencií pred úrazmi

Miešadlo nie je vhodné na miešanie potravín
Bezpečnostné inštrukcie
Varovanie!
Čítajte všetky bezpečnostné a všeobecné
pokyny. Nedodržanie bezpečnostných
pokynov a všeobecných pokynov môže
spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar a /
alebo vážne poranenia. Všetky bezpečnostné
pokyny a všeobecné pokyny uschovajte na
bezpečnom mieste pre budúce
Nepoužívajte výbušné materiály, napríklad
vysoko horľavé rozpúšťadlá).
Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré by mohli
zapáliť unikajúce výpáry
Okamžite vytiahnite zástrčku a nechajte
náradie skontrolovať zákazníckym servisom,
ak spadne do miešaného produktu. Ak by sa
produkt dostal do elektrického zariadenia,
mohlo by dôjsť k poškodeniu a spôsobeniu
úrazu elektrickým prúdom
Pri práci držte náradie pevne oboma ruka a
uistite sa, že máte bezpečnú pozíciu. Náradie
sa kontroluje bezpečnejšie, ak ho držíte
oboma rukami
Nemiešajte žiaden materiál, ktorý obsahuje
azbest. Azbest je karcinogénny.
Treba prijať ochranné opatrenia, pokiaľ je
predpoklad tvorenie prachu pri práci, ktorá je
nebezpečná pre zdravie, v horľavom alebo
výbušnom prostredí Napríklad: niektorý prach
je karcinogénny. Používajte ochrannú masku,
prípadne systém odsávania prachu a častíc,
ak je možné ho namontovať.
Počkajte, kým sa náradie zastaví predtým
ako ho odložíte. Miešací nástavec môže o
niečo zavadiť, a spôsobiť, že pracovník stratí
kontrolu nad náradím.

Toto elektrické náradie bolo vyrobené podľa
súčasného stavu techniky a bolo
skonštruované v súlade s uznávanými
bezpečnostnými predpismi. Napriek tomu
môže byť náradie počas prevádzky
nebezpečné pre život alebo končatiny
užívateľa prípadne tretej strany, alebo môže
dôjsť k poškodeniu elektrického náradia či
iného majetku. Elektrické náradie je možné
používať iba:
- v súlade s jeho určením
– v perfektnom prevádzkovom stave
Chyby, ktoré ohrozujú bezpečnosť, musia byť
opravená okamžite.
Faults which compromise safety must be
repaired immediately.
Miešadlo je určené :
– na komerčné použitie v priemysle a obchode
– s miešacím nástavcom vhodných rozmerov
a tvaru
– na miešanie tekutín s nízkou viskozitou ako
napr. farby, lepidlá, ľahké malty,
– na miešanie tekutín s vysokou viskozitou
ako napr. omietky, malty, vápno, poter, plnivá
a pod.
– na miešanie tuhého a lepkavého materiálu
vysokej viskozity, ako je lepidlo, živica,
tesniace a izolačné zmesi atď
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Nepoužívajte náradie pokiaľ je poškodený
kábel. Nedotýkajte sa poškodeného kábla a
vytiahnite ho z hlavnej zásuvky ak sa kábel
poškodí počas práce. Poškodený elektrický
kábel zvyšuje riziko elektrického šoku.
Ak používate náradie vonku, pripojte ho k
ističu zostatkového prúdu.

POZNÁMKA!
Úroveň emisií pri vibráciách uvedená v tomto
informačnom liste bola meraná v roku 2006 v
súlade so štandardizovaným testom podľa
normy EN 60745, ktorý sa môže použiť na
porovnanie jedného náradia s druhým. Môže
sa použiť na predbežné posúdenie
expozície.
Deklarovaná úroveň emisií vibrácií
sa vzťahuje na hlavné použitie náradia.
Ak sa však náradie používa na iné účely, s
rôznym príslušenstvom alebo je zle
udržiavané, môže sa emisia vibrácií líšiť. To
môže výrazne zvýšiť úroveň expozície počas
celej pracovnej doby.

Hluk a vibrácie
Hodnoty hluku a vibrácií sú stanovené podľa
EN 60745.
Meraná hodnota hluku (A) náradia je priemerná:
Emission value ah [m/s2]
Power X 1000

< 2.5

Power X 1600

< 2.5

Na presne určenie úrovne vystavenia
vibráciám, je tiež nevyhnutné aby sa
zohľadnili časy, kedy je nástroj vypnutý alebo
beží, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To
môže značne znížiť úroveň expozície počas
celého pracovného času.
Určite ďalšie bezpečnostné opatrenia
na ochránu pracovníka pred účinkami
vibrácie ako: držanie náradia a
príslušenstva, udržiavajte rúk v teple,
organizácia pracovných postupov.

Uncertainty K = 1.5 m/s2

Maximálna hodnota vibrácií pri miešaní
materiálov strednej viskozity):

Akustický tlak
LpA [dB(A)]

Sila zvuku
LWA [dB(A)]

Power X 1000

79

90

Power X 1600

79

90

Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.

Uncertainty K = 3 dB

VAROVANIE!
Noste ochranu sluchu pokiaľ hladina
presahuje 85 dB(A).

VAROVANIE!
Uvedené merania sa vzťahujú na nové
elektrické náradie. Každodenné používanie
spôsobuje zmenu hodnoty hluku a vibrácií.
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Návod na použitie
VAROVANIE!
Pred vykonaním akejkoľvek
miešadle ho odpojte od zdroja.

práce

na

UPOZORNENIE!
Sieťové napätie musí zodpovedať špecifikácii
napätia na typovom štítku.

Pred začatím práce
Vybaľte miešadlo a skontrolujte či
nechýbajú alebo nie sú poškodené jednotlivé
časti.

Rozoberte v opačnom poradí

Montáž/výmena miešacieho nástavca

Výber rýchlostného stupňa
(POWER X 1600)

Náradie bez zámku hriadeľa
Naskrutkujte nástavec do hnacieho vretena
(1.).
Zaistite hnací hriadeľ pomocou kľúča AF
19 a dotiahnite miešací nástavec kľúčom AF
22 (2.).

UPOZORNENIE!
Nastavte rýchlostný stupeň len keď je
zariadenie vypnuté
Stlačte zámok (1.) a otočte prepínač do
požadovanej polohy
(2.)

Rozoberte v opačnom poradí
Náradie so zámkom hriadeľa:
□ Stlačte zámok a otočte prepínač
rýchlostných stupňov proti smeru
hodinových ručičiek do polohy (1.)
□ Naskrutkujte nastavec na hnací
hriadeľ (2.)
□ Utiahnite miešací nástavec pomocou
kľúča AF 22 (3.)

POWER X 1600
I
Stupeň s vyšším točivým momentom

II

Stupeň v vyššou rýchlosťou
Zámok vretena pre výmenu
miešacieho nástavca
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Regulácia rýchlosti

Zapnutie s uzamknutím:

(POWER X 1000)
Ak chcete nastaviť maximálnu pracovnú
rýchlosť, nastavte prepínač predvoľby
rýchlosti na požadovanú úroveň.

Pre zamknutie zvolenej rýchlosti stlačte
zamykacie tlačidlo (2.) a uvoľnite spínač.

Rýchlosť

Stlačte a držte spínač (1.)

apnutie a I
Pre vypnutie krátko stlačte a
uvoľnite spínač (3.).

II
Stupeň

1

210

320

2

325

490

3

530

780

POZNÁMKA!
Ak po zapnutí miešadlo nezačne
pracovať:
- Vypnite náradie (uvoľnite zámok stlačením
spínača).
- Ručne otočte miešací nástavec o 45 °.
- Náradie opäť zapnite

Zapnutie a vypnutie miešadla
Miešadlá sú vybavené spínačom akcelerátora.
Umožňuje postupne zvyšovať rýchlosť až po
pracovnú rýchlosť. Zapnutie bez zamknutia:

Návod na obsluhu
Po vypnutí beží miešadlo ešte krátky čas
Ak rotujúci nástavec narazí na povrch,
môže dôjsť k trhnutiu
Náradie zapnite až po tom, ako ste
miešací nástavec vložili do miešaného
produktu. Keď to spravíte, pomaly stlačte
spínač a počkajte, kým náradie dosiahne
maximálnu rýchlosť.
Pri prestávke v práci ponechajte náradie
v kľude.

Stlačte a držte spínač (1.).

Pre vypnutie uvoľnite spínač (2.).
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Ochrana proti preťaženiu

V súlade s európskou smernicou
2012/19 / EÚ o odpade z elektrických a
elektronických zariadení-Elektrické zariadenia
a ich začleneniedo vnútroštátneho práva,
musí byť použité elektrické náradie
zhromažďované samostatne a recyklované
spôsobom šetrným k životnému prostrediuIn

V prípade krátkeho a extrémneho preťaženia
zariadenie na ochranu proti preťaženiu
zabráni poškodeniu motora tým, že sa náradie
automaticky vypne. Ďalšie informácie o
produktoch výrobcu nájdete na stránke
www.wolff-tools.com.

POZNÁMKA!

Údržba a starostlivosť

Péžiadajte svojho predajcu o podmienky
likvidácie.

VAROVANIE!

Vyhlásenie zhody

Pred vykonaním akejkoľvek práce na miešadle
vytiahnite sieťovú zástrčku

Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že
výrobok opísaný v "Technických
špecifikáciách" zodpovedá nasledujúcim
normám alebo normatívnym dokumentom:

Čistenie
Pravidelne čistite miešadlo a vetracie
otvory
Pravidelne prefúknite interiér krytu a
motor suchým stlačeným vzduchom.
Očistite miešací nástavec
bezprostredne po práci. Nenechajte na
ňom uschnúť miešaný produkt.

EN 60745 podľa ustanovení smernice
2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU.

Prevodovka

WOLFF GmbH & Co. KG | D-74360 Ilsfeld | Ungerhalde 1

Dipl.-Ing. (FH) Dieter Hammel
02.01.2017, i.V.

Oprávnenie na vydanie tohto vyhlásenia a pre
zhromažďovanie technickej dokumentácie:

NOTE
Oslobodenie od zodpovednosti

Neuvoľňujte žiadne skrutky na hlave prevodovky
počas záručnej doby. Na poškodenie spôsobené
takouto činnosťou sa nevzťahuje záruka výrobcu.

Výrobca a jeho zástupca nenesú
zodpovednosť za žiadne škody a ušlý zisk z
dôvodu prerušenia podnikania spôsobeného
výrobkom alebo nepoužiteľným výrobkom.
Výrobca a jeho zástupca nenesú
zodpovednosť za žiadne škody spôsobené
nesprávnym používaním elektrického náradia
alebo použitím elektrického náradia s
výrobkami iných výrobcov.

Opravy
Opravy môže vykonávať len autorizovaný
zákaznícky servis..

Náhradné diely a doplnky
Miešacie nástavce pre rozličné použitie je
možné vybrať z katalógu výrobcu..
Schémy a zoznam náhradných dielov nájdete
na stránke:
www:wolff-tools.com

Informácie o likvidácii
VAROVANIE!

Ak zariadenie nepoužívate, vypojte ho z
elektrickej prípojky.
Len pre krajiny EÚ.
Nevyhadzujte elektrické náradie do
domáceho odpadu!

WOLFF | Eine Marke der Uzin Utz AG | 74360 Ilsfeld | Ungerhalde 1
Tel. +49 (0)7062 91556 - 0 | Fax +49 (0)7062 91556 - 41 | E-Mail info@wolff-tools.de |
Internet www.wolff-tools.de

8

