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Date tehnice                                                  (GB) 

       

DATE TEHNICE M6302-E 

Alimentare 1600W 

Voltaj 230V/50Hz 

Număr viteze 2 

Viteza în gol 180-460/300-700min-1 

Protecție/ 

Tip de protecție 

Izolație dublă/Ⅱ 

Certificare CE 

Filet pentru fixarea dispozitivului M14X2 

Amestecător cu palete (φmax.) 140mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginea 1 



 

 

 

  

Elemente de control 

   

1           Întrerupător 

2           Mâner 

3           Șurub ax pedalier 

4           Amestecător cu palete 

5           Carcasă 

6           Cheie reglabilă 

7           Buton a 

8           Buton b 

9           Buton c 

10          Ecran 

11          Mâner moale 

12          Buton de reglare a vitezei 

 

·Accesoriile furnizate împreună cu aparatul pot fi diferite față de cele prezentate în imagini 

sau descrise în aceste instrucțiuni. 

 

Măsuri de siguranță  

  

Operarea în siguranță a acestui dispozitiv este posibilă numai după citirea instrucțiunilor de 

operare și a măsurilor de siguranță conținute în acest document și respectarea acestora.   

● Pentru mai multe indicații cu privire la siguranță consultați schema anexată. 

● Aparatul nu este calificat pentru operarea în medii unde există risc de explozie. 

● Aparatul nu trebuie să fie umed și nu trebuie utilizat într-un mediu umed. 

Imaginea 2 



● Inspectați întotdeauna cablul și priza înainte de utilizarea utilajului. Defectele pot fi 

reparate doar de personal calificat. 

● Conectați utilajele care sunt folosite în mediul exterior prin intermediul unui disjunctor 

cu curent rezidual. Utilizați doar cabluri de extensie pentru utilizare exterioară și  

care sunt impermeabile. 

● Introduceți ștecherul în priza de curent numai când utilajul este oprit. 

● Cablul trebuie întins departe de utilaj către partea din spate. 

● Aveți grijă dacă aveți părul lung sau accesorii de modă, lucrați în haine adecvate și 

încheiate, fără părți libere. 

● Când lucrați cu aparatul, țineți-l întotdeauna cu ambele mâini și mențineți o poziție 

sigură. Asigurați vasul cu substanța care urmează a fi amestecată în așa fel încât să 

nu se deplaseze pe podea. 

● Pentru a vă afla pe partea sigură, folosiți întotdeauna mânerul (2).Luați în considerare 

existența unui posibil cuplu de reacție. 

● Nu transportați aparatul ținând de cablul pentru curent. 

● Înainte de orice acțiune asupra aparatului,scoateți-l din priză. 

 

În cazul în care cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau într-un 

service autorizat pentru a evita orice pericol. 

 

 

                                                                      

Punerea în funcțiune și utilizarea                                                           

 

Verificați dacă datele de pe plăcuță corespund cu tensiunea de alimentare utilizată.  

Instrumente fabricate pentru 230V pot fi conectate la 220V/240V. 

 

Utilizarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea instrumentului. Prin urmare, 

respectați aceste instrucțiuni: 

● Utilizați amestecătoare cu padele de diametrul specificat. 

● Încărcați instrumentul în așa fel încât viteză să nu scadă considerabil sau acesta 

să se oprească. 

Fixarea unui amestecător cu padele: 

Înșurubați amestecătorul cu padele (4) cu filet M14 x 2 cât mai adânc în cavitatea axului și  

strângeți cu o cheie reglabilă (6), care este inclusă. 

 

Punerea în funcțiune a aparatului: 

Prin apăsarea întrerupătorului (1),apoi ajustarea butonului de reglare a vitezei (12) sau 

apăsarea butonului c (9) aparatul este pus în funcțiune și se oprește când întrerupătorul este 

eliberat. 

 

Funcționarea permanentă: 

Prin apăsarea întrerupătorului (1) oprirea și apăsarea simultană a cuplajului, se obține 

funcționarea permanentă. Prin apăsarea și eliberarea subsecventă a întrerupătorului, 



funcționarea permanentă este întreruptă. 

 

Setarea vitezei: 

Prin apăsarea butonului a (7) se obține mărirea vitezei sau butonul b (8) pentru micșorarea 

vitezei,iar aceste acțiuni sunt indicate pe ecran (10). 

 

Setarea timpului: 

Prin apăsarea simultană a butonului a (7) și a butonului b (8) timp de 4-5 secunde, aparatul 

intră în modul de setare a timpului. Apăsați butonul a (7) pentru creștere și butonul b (8) pentru 

descreșterea timpului indicat pe ecran (10) a cărui limită începe de la 1 minut până la 99 

minute. 

 

Descărcare amestecător cu padele: 

Fixați o cheie reglabilă (6) pe șurubul axului pedalier (3) a aparatului și deșurubați 

amestecătorul cu padele (4) învârtind către stânga. 

 

 

Întreținere                                                          

 

● În mod normal acest aparat nu necesită întreținere, dacă găurile de ventilație de 

pe carcasa motorului (5) sunt curățate. 

● După aproximativ 100 de ore de operare, verificați periile motorului și înlocuiți-le 

dacă este necesar. Curățați carcasa motorului. 

● După aproximativ 200 de ore de operare, schimbați lubrifiantul din cutia de 

viteze. 

 

Pentru a verifica dacă izolația de protecție rămâne intactă, dispozitivul trebuie supus ulterior la 

un test de siguranță tehnică. Pentru aceasta, testul trebuie efectuat exclusiv de către personal 

calificat. 

 

 

Protecția mediului 

 

Nu desfaceți dispozitivele uzate și returnați-le în centrele de colectare pentru reciclare.  

 

Depozitare 

 

Dispozitivul trebuie păstrat într-un loc uscat, pentru a fi protejat împotriva înghețului. 

 

 


