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KASUTUSPIIRANGUD 
 

 
TOOTED 

 
KOMPONENDID 

 

PL 40 
Min/Max 

 

PL 60 
Min/Max 

 

PL 80 
Min/Max 

Kiirus 

1°  2°  3° 
VAR 

[r.p.m.] 

Leib 
Kg jahu koos 50% 
veega 

2/9  2,5/14  4/18  X 
   

35/50 

Pitsa 
Kg jahu koos 50% 
veega 

2/9  2,5/14  4/18  X 
   

35/50 

Sarvesai 
Kg jahu koos 50% 
veega 

2/9  2,5/14  4/18  X  X 
 

35/70 

Brioche 
Kg jahu koos 50% 
veega 

2/10  2,5/16  4/20  X  X 
 

35/80 

Albumiin  Munade arv  20/60  30/90  40/120 
   

X  110/150 

Besee  Kg suhkrut  1/3  2/6  2/7 
   

X  100/150 

Keeks  Munade arv  20/60  30/90  40/120 
   

X  120/150 

Biskviit‐
kook 

Munade arv  20/60  30/90  40/120 
   

X  120/150 

Munapasta  Kg jahu  0,4/3,8  0,6/4,2  0,8/4,6  X 
   

40/60 
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ENNETAVAD MEETMED TURVA‐ JA TERVISERISKIDE VÄLTIMISEKS 
 
Masin  on  vastavalt  Direktiivile  98/37/  EC  disainitud  selliselt,  et  töötajad  oleksid  võimalike  töö 
käigus  ette  tulevate  riskide  eest  kaitstud.  Sel  eesmärgil  on  tootja  teostanud  mitmeid 
olemasolevate riskide hinnanguid vastavalt asjassepuutuvatele tehnilistele standarditele. 
 
Allpool leiate põhjalikud juhised, teabe ja joonised selle kohta, mis puudutab kaitsemeetmeid ning 
masinale  paigaldatud  seadmeid,  selleks  et  masina  kasutaja  saaks  seda  käsitseda  ohutuimal 
võimalikul moel. 
 

Peamised ohtusseadised on järgmised: 
 

‐ HÄDASEADIS: punane nupp vastavalt standardile EN 418; 
‐ ELEKTRILISE  OHUTUSE  SEADIS:  elektrisüsteem  vastab  standardile  EN  60204‐1  ja 
madalpingedirektiivile  73/23  /  EEC  ja  selle  hilisematele muudatustele.  Elektriliste  komponentide 
sektsiooni avanemise vältimiseks pinge all on lukustusega pealüliti; 
‐ KINNITUSTE  JA  BLOKEERIJATE  KAITSE  TÜÜP:  tehtud  kooskõlas  vastava  tehnilise  standardi  ja 
disaini tavadega. 
 
 

ENNETAVAD MEETMED MEHAANILISE PÄRITOLUGA RISKIDE VÄLTIMISEKS 
 

Joonisel on tähed paigutatud ohtlike alade juurde: 
 

 

Tsoon A: liikuvad osad (mootorid ja rihmad): PURUNEMISE oht; 
Tsoon B: tööriistadega hõlmatud ala: KINNIJÄÄMISE oht; 
Tsoon C: ala, mida mõjutab käe liikumine: PURUNEMISE oht; 
Tsoon D: elektripaigaldise ala: ŠOKI oht. 
 

Nimetatud ohtude vastu on liikuvatele osadele rakendatud fikseeringud või kaitsepiirangud. 
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KAITSEV TURVAVÕRK 

 

Kaitsevõrgu  avamisel  seiskub  tera  liikumine  hiljemalt  3  sekundi  pärast.  Selle  tingimuse  tagab 
ohutusseade.  Töötsükli  taastamiseks  sulgege  kaitse  ja  vajutage  juhtpaneelil  START  nuppu.  Kaitsevõrk 
koosneb  roostevabast  terasest  võrgust,  kaitstes  välist  ala  riskide  eest.  See  on  projekteeritud  lähtudes 
kehtivatest  EL  regulatsioonidest  ja  dimensioneeritud  selliselt,  et  vältida  masina  käsitseja  käte 
ligipääsemist. 

 

OLULINE:  Iga  puhastuse,  hoolduse  ja  õlitamise  korral,  mille  puhul  on  vajalik  kaitsvad  seadmed 
eemaldada, tuleb masin kindlasti vooluvõrgust eemaldada. Antud toiminguid võivad läbi viia vaid 
Tootja volitatud ja kvalifitseeritud töötajad. 
 
 

ENNETAVAD MEETMED ELEKTRIALASTE RISKIDE VÄLTIMISEKS 
 
Elektrisüsteem on projekteeritud ja teostatud võttes arvesse ettevaatusmeetmeid, mis on toodud 

standardis EN 60204‐1 otseste ja kaudsete kontaktide ohu vastu. Kõik testid, mis on antud standardis 
ja EC vastavusdeklaratsiooni lisas nõutud, on läbi viidud. Lisaks on teostatud testid, mida nõuavad 
kehtivad tehnilised standardid EEC EMC‐alase direktiivi rakendamisel. 
Kõik komponendid on tagatud vastavate tootjate poolt ning igaühele neist on antud iseloomulikud 
märgised. 
Masinal ei ole pistikut, kuid see on varustatud mitmekihilise isolatsiooniga kaabliga. 
 
Masina  ühendamiseks  ühendage  kaabli  paigaldatavale  lõikeelemendile  sobiv  kinnituspistik  ja 
ühendage see pistikupessa. 
Lülitiga  ühendatud  pistikupesa  peab  asetsema  põrandast  ligikaudu  130  cm  kõrgusel  ja  sellises 
asendis, et seda ei ohustaks löögid ega kahjustused. 
 
Elektrilised  ühendused  ja  maandused  peavad  olema  tehtud  spetsialiseerunud  tehnikute  poolt 
vastavalt kehtivatele seadustele selles riigis, kus masinat paigaldatakse. 
 

Seadistamise käigus tuleb veenduda järgnevas: 
• Elektrivõrgu pinge peab olema vastavuses masina pingega; 
• Võrgu jaotusliini suurus vastab masina plaadil märgitud võimsusele; 
• Korrektne faaside ühendus; 
• Et seade on paigaldatud korrektselt ja et kausis ei ole võõrkehasid. 
 

Selles, et vältida mis tahes tüüpi OTSEST kontakti elusolenditega, on masin ja kõik selle elektrilised 
komponendid paigaldatud suletud ruumidesse. 
 

Paneelil on järgmine ohumärk: 
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Mis  puudutab  kaitset  KAUDSE  kokkupuute  vastu,  on  kõik  metallist  osad  ühendatud  spetsiaalse 
kollase‐rohelise  värviga  juhtmega  PE  terminali  F.M.  sektsioonis,  mis  sisaldab  ka  kollast‐rohelist 
toitekaablit.  

 

See  elektrijuht  peab  pistikühenduse  kaudu  tagama  seadme  ja  üldise  maandussüsteemi  vahel 
elektrilise pidevuse. Seadme sobivuse ja üldise töövõime ning lisaseadmete eest, mis on vajalikud 
toiteallika katkestamiseks rikke korral, vastutab masina kasutaja. 

 

Juhtimisahela  ebanormaalse  töötamise  ohtude  vältimiseks  ühendatakse  trafo  sekundaarhea  üks 
ots maandusega. Samuti on paigaldatud ka automaatne lüliti kas primaar‐ või sekundaarahelale. 
 

Eraldi  paneelil  on  funktsioonide  täpsustamiseks  paigaldatud  toetavad  juhtnupud  ja  indikaatorid, 
mis  on  vastavate  sümbolitega  tähistatud.  IP54  kaitseaste  on  tagatud  kõikidele  eraldiseisvatele 
elektrilistele komponentidele ja lisatud tihendile sektsiooni ja sulgemiskatte vahel. 
 

Masina elektriline varustus sisaldab ka seenekujulist hädaseiskamise nuppu masina ülaosas. 
 
 
ENNETAVAD HÜGIEENIMEETMED 
 

Masina, mille spetsifikatsioon on 89/392 ja 89/109 projekteerimisel  ja ehitamisel on järgitud EEC 
direktiivide toiduhügieeni nõudeid, isegi selles osas, mis puudutab nende materjalide valikut, mis 
on mõeldud tootega kokku puutuma. 
 

Täpsemalt: 
Masina  elemendid  või  osad  (kauss,  mehhanism,  kaitsevõre),  mis  on  mõeldud  toidu  taigna 
koostisosadega kokku puutuma või mis kuuluvad nn toiduvööndisse, on valmistatud roostevabast 
terasest. 
 
 
ENNETAVAD MEETMED MÜRA PÕHJUSTATUD RISKIDE VASTU 
 

Kui  masin  töötab  tühikäigul,  tekitab  see  kõige  ebasoodsamates  tingimustes  mõõdetuna 
helirõhutaset, mis on väiksem kui 71,8 Db(A).  
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OHUTUSMÄRGID ‐ SÜMBOLID 
 
Ohutusmärgid on masinale kinnitatud spetsiaalse liimiga ning nende eesmärk on juhtida masina 
käsitseja tähelepanu võimalikele riskidele ning kaitsta masina operaatorit ohutuse kaalutlustel.   

 

 

SÜMBOL 
 

KIRJELDUS 

 

 

 
 

ÄRGE EEMALDAGE OHUTUSSEADMEID 

 

 

 
ÄRGE PUHASTAGE MASINAT RASVAST EGA 
PARANDAGE SEDA, KUI MASIN TÖÖTAB 

 

 

 

OHT – ELEKTRIPINGE 

 

 

 
OHT – PÖÖRAKE TÄHELEPANU OMA KÄTELE 

 

 

 
 
 
 

LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT 

 

 

 
 
 

PINGE 
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SÜMBOLID JA JUHTPANEELI KASUTUS – 3 KIIRUSEGA MUDEL 
 

Üldine juhtpaneel Paneel kausi üles/alla nupuga 
 

1. Start‐/stoppnupp 
2. Taimer 
3. Hädaseiskamine 
4. Kiiruse lüliti 1 ‐ 2 ‐ 3 
5. Kausi üles/alla nupp (valikuline juhul, kui paigaldate täituri) 

 
 
SÜMBOLID JA JUHTPANEELI KASUTUS – MUUDETAVA KIIRUSEGA MUDEL 

 

 

Üldine juhtpaneel Paneel kausi üles/alla nupuga 
 

1. Hädaseiskamine 
2. Taimer 
3. Kiiruse muutmise nupp 
4. Start‐/stoppnupp 
5. Kausi üles/alla nupp (valikuline juhul, kui paigaldate täituri) 
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RUUMI ETTEVALMISTUS 
 
Ruumid ning mitmesugused neis paiknevad süsteemid, kuhu masin paigaldatakse, peavad vastama 
kehtivatele direktiividele, reeglitele, normidele ja standarditele vastavates riikides, väljaspool EL‐I ja 
EFTA‐d. 

 
MASINA PAIGALDUS 

 
Masin on kinnitatud kahe pakendi allosas oleva kruviga. 

 
Masina  kasutaja  või  tema  esindaja  peab  veenduma  masina  terviklikkuses  selle  mahalaadimisel 

ning vajadusel kasutama transpordiabi. Mis tahes kahjustustest või tekkinud probleemidest tuleb 

ettevõtet viivitamatult teavitada. 

 
Masina  paigaldamisel  tuleb  esmalt  pidada  silmas  masina  tüübi  sildil  toodud  andmeid,  mis  on 

toodud käesoleva kasutusjuhendi lk 6 ning üldisi mõõtmeid, mida on kujutatud lk 8. 

 
Masina horisontaalasendi  tagamiseks peate  te kohandama oma  jalgade asendit  selliselt, et need 

oleksid  toetuspinnaga  täielikult  kontaktis.  See  on  vajalik  võnkumise  vähendamiseks  tööfaaside 

ajal. 

 
Masin  ei  ole  ratastega  varustatud.  Juhul,  kui  peate  masinat  tõstma,  kasutage  palun  sobivaid 

rihmasid  ja  kinnitage  need  vastavalt  masina  jalgade  asukohale.  Rihmad  peavad  sobima masina 

kaaluga. On soovitatav võtta kasutusele kõik ettevaatusabinõud, et vältida masina osadele tekkida 

võivat kahju. 

 
Masina kasutamiseks ja hoolduseks on tarvis jätta ligikaudu 50 cm jagu vaba ruumi antud masina 

igast küljest. Tavapärane tööala ei ole ette määratud. 

 
Masina  kasutamine  kohtades,  kus  eksisteerib  tulenevalt  tolmu,  gaaside  või  plahvatusohtlike  või 

süttivate segude lähedalolekust või võimalikust edasisest arengust reaalne plahvatuse või tuleoht, 

on rangelt keelatud. 

 
Juhul  kui  paigaldust  teostab  ettevõte,  peavad  kõik  demonstratsioonid,  mis  puudutavad 

toiteallikaga ühendamist, masina käivitamist, seadistamist, kasutamist ja käesoleva kasutusjuhendi 

juhiste selgitamist, toimuma ostja, kasutaja või tema volitatud esindaja juuresolekul. 

 
Paigaldaja  ei  vastuta  mingil  juhul  kliendi  elektripaigaldise,  vaid  ainult  selle  eest,  mis  puudutab 

müüdud masinat ja selle osasid. 
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ALUSTAMINE, KASUTAMINE JA 

JUHISED 
 
 
Pärast masina paigaldamist ja ühendustöid peate silmas pidama järgmist: 
 

• Veenduge, et masina pinge, mis on toodud selle nimiplaadil, vastab kasutatavas pistikus olevale 
liinipingele.  Vastasel  juhul  ärge  ühendage  seadet  vooluvõrku  ja  võtke  ühendust  seadme 
maaletooja või Tootjaga; 
• Veenduge, et vajutades kausi nuppu (alla), laskub kauss allapoole, mitte ei liigu üles; 
• Veenduge, et töötsükli jooksul pöörleks alus noolega näidatud suunas, mis on näha aluse keskme 
hoidjal. Kui see nii ei ole, vajutage stopp‐nuppu: veenduge, et olete pannud masina välise toitelüliti 
“0” asendisse ning pöörake pistiku kahte juhet. 
 
TÄHELEPANU: Ärge kunagi täitke kaussi üle tootja määratud mahu (1/3 kausi mahust): see võib  
põhjustada tõsist kahju masina ülekandele. Tootja ettevõte ei vastuta ühegi kahju eest, mis tuleneb 
ülaltoodud nõude rikkumisest. 
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ALUSTAMINE JA TÖÖTSÜKKEL (MUUDETAVA KIIRUSEGA MUDEL) 
 
1. Keerake lüliti asendisse GENERAL 1. Tuli START / STOPP nupul (4) (mis näitab pinge olemasolu) 
peaks süttima. 
2. Veenduge, et EMERGENCY ehk häire nupp (1) ei ole sisse lülitatud; 
3. Keerake kaitsevõret päripäeva ja laske kauss allapoole, et kaitsta segatavaid aineid; 
4. Sulgege võre (vastupäeva) ning tõstke kauss ülespoole; 
5. Valige soovitud kiirus, kasutades kiiruse reguleerimise nuppu (3). 
 

Märkus: masina kiirust on võimalik muuta ka juhul, kui see töötab ning sellisel juhul saab seda teha 
töö igas etapis. 
 

6. Seadistage taimer (2) vastavalt nõuetele manuaalsesse asendisse (A) või valige vajalik töötamise 
aeg minutites, kasutades taimerinuppu minutiskaala kohal (B). 
7. Vajutage START (1) nuppu, et masin käivitada. 
8. Kui aeg on  läbi,  jääb masin automaatselt seisma. Selle taaskäivitamiseks peate valima uue aja, 
kasutades taimeri valikut (2) või seadistades sama lüliti manuaalrežiimis (A) ning vajutama uuesti 
START nuppu (4). 
9. Masina seiskamiseks tehke ühte järgnevatest: 

• Vajutage  EMERGENCY  ehk  häirenuppu  (1)  (pidage  meeles  nupp  enne  töö  jätkamist 
deaktiveerida, vastasel juhul ei hakka masin tööle); 

• Keerake kaitsevõret päripäeva; 
• Vajutage STOPP (4) nuppu; 
• Keerake taimerinuppu (2) vastupäeva ja viige see 0‐asendisse. 

 

 

Juhtpaneel Taimer 
(siin esitatud koos kausi üles/alla nupuga – valikuline) 
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TÕRGETE KIRJELDUS JA VASTAVAD JUHISED 
 
Tõrgete kirjeldused ja tavapärased toimimisjuhised nende tõrgete korral leiate järgnevast tabelist 
ja allpool olevatelt piltidelt. 

 

 
TÖÖS ESINEVAD TÕRKED  VÕIMALIK PÕHJUS VÕIMALIK LAHENDUS

 
1) Ühtlase segu 
mikserdamisel märkate 
seadme mõningast 
aeglustumist 

 

 
‐ Ajami rihm on lõtv 

 
Pingutage rihma 

(juhised leiate järgmiselt 
lehelt) 

 

 
2) Kausi tõstmine on 
peaaegu täielikult 
takistatud 

 

‐ Tõstemehhanism ei ole 
piisavalt õlitatud või on jahu 
või pasta jäägid blokeerinud 

kausi tõstemehhanismi 
liikumise 

 
 

Õlitage tõstemehhanismi 
(juhised leiate järgmiselt 

lehelt) 

 

3) Pärast seadme ühendamist 
vooluvõrku ja GENERAL lüliti 
seadistamist asendisse (1), ei 
lülitu klahvistikul sisse ükski 
START / STOPP nupu tuli 

 
‐ Elektripistikus puudub pinge 
või ei ole pistik töökorras 

 

‐ Kaitse võib olla seiskunud 

 

 
A) Kontrollige elektriühendust

 

B) Asendage kaitse uuega

4) Masin on pistikuga 
ühendatud, nupp GENERAL on 
sisse lülitatud, juhtpaneeli START 
/ STOPP nupp, mis reguleerib 
kolme kiiruse (1‐2‐3) töökäske, 
on sisse lülitatud, kuid masin ei 
käivitu 
 

‐ Kaitsevõre on avatud
‐ Kauss ei ole tööasendis, 
EMERGENCY ehk häirenupp on 
sisse lülitatud 

‐ Automaatne soojuslüliti on välja 
lülitatud 

A) Sulgege kaitsevõre 

B) Asetage kauss korralikult 
oma kohale 

C) Vabastage EMERGENCY 
ehk häirenupp 

D) Aktiveerige 
automaatlüliti 
uuesti 
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TÕRGE NR 1: 
 

Keerake  lahti kruvid, mis hoiavad silindrilise pea kaant. Eemaldage kaas. Kontrollige, kas rihm on 
pinges.  Vabastage  kruvid,  mis  fikseerivad  mootori  (A).  Liigutage  mootorit  masina  tagumise  osa 
suunas.  Keerake  rihma pinge  korrigeerimise  kruvisid  (B),  kuni  saavutate  soovitud  pinge  taseme. 
Pingutage mootori kinnituskruvid (A), olles veendunud, et rihma pinge on selline, nagu soovisite. 
Asetage katvad plaadid tagasi ning keerake kruvid uuesti kinni. 

 

 
 

TÕRGE NR 2: 
 

Eemaldage  kaks  kaitset,  ülemine  (C)  ja  alumine  (D).  Puhastage  kaltsu  abil  kõik  õli  jäägid  kahelt 
tõstetorult  (E). Määrige õliga. Kui pärast seda toimub  liikumine  ikka veel vabalt,  soovitame kogu 
protseduuri  korrata,  uuesti  puhastada  ning  õlitada.  Ärge  unustage  asetada  kaht  eelnevalt 
eemaldatud kaitset oma kohtadele tagasi. 
On märgatud, et  kahe kaitse  (C)  ja  (D) ebakorrektne paigaldus põhjustab masina  töös  tõrkeid  ja 
seab ohtu masina eluea. 
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TOIDUHÜGIEEN JA MASINA PUHASTAMINE 
 
Kõikide puhastustööde  tegemisel peab masin olema  lülitatud “0”‐asendisse  ja vooluvõrgust  lahti 
ühendatud. Ärge puhastage ega teostage ühtegi tööd juhul, kui masin töötab. 
Tootja  ei  vastuta  ühegi  kahju  eest  isikutele  või  varale,  mis  on  põhjustatud  nende  juhiste 
mittejärgimisest. 
Mis tahes koorikute eemaldamiseks kasutage ainult plastikust abivahendeid. Ärge kunagi kasutage 
metallist abivahendeid ega abrasiivseid tooteid. 

 

PUHASTAMINE 
 

IGA PÄEV: puhastage kauss, segaja ning kaitsevõre, eemaldades kõik toidujäänused. Pühkige niiske 
lapiga üle kõik masina osad, mis võivad toiduga kokku puutuda. Juhul, kui peate kasutama 
puhastamiseks spetsiaalseid tooteid, peavad need olema sellised, mida tohib toiduainetega kokku 
puutuvate kohtade puhastamiseks kasutada. 
Kasutage plastmassist abivahendeid või puhastage märja riide abil, kasutades puhast vett.  
Ärge kasutage metallist abivahendeid ja/või teravaid või abrasiivseid tooteid. 
Puhastage kõik avad, ühendage masin tagasi vooluvõrku, lülitage see sisse ning laske mõnda aega 
tühikäigul töötada. 

 

IGA KUU: juhtpaneeli puhastus: Puhastage sooja veega (max 40 ° C). Ärge kunagi kasutage 
puhastamiseks metallist abivahendeid ja/või abrasiivseid tooteid. 

 

IGA AASTA: masina üldine puhastus. 
 

Nr 
Puhastatavad osad  Mida kasutada  Puhastus‐

vahend 
Kuidas puhastada 

IGAPÄEVANE PUHASTUS 

1  Kauss  Spaatel / riie  Vesi  Käsitsi puhastamine 

2  Segaja (spiraal)  Spaatel / riie  Vesi  Käsitsi puhastamine 

3  Kaitsevõre  Spaatel / riie  Vesi  Käsitsi puhastamine 

IGAKUINE PUHASTUS 

4  Juhtpaneel  Spaatel / riie  Vesi  Käsitsi puhastamine 

5  Värvitud osad  Spaatel / riie  Vesi  Käsitsi puhastamine 

IGA‐AASTANE PUHASTUS 

 

6 
Sisemised osad (eemaldage 
kaitsvad kaaned ja imege 
välja jahu/tolmu jäägid) 

 

Tolmuimeja 
 

/ 
Tolmuimejaga 

puhastamine 
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Masina  puhastamiseks  on  soovitatav  kasutada  tolmuimejat, mitte  suruõhuseadmeid.  Viimased  ei 

eemalda  jahu  või  muude  toodete  jääke,  vaid  ajavad  need  masinas  laiali,  pannes  ohtu  masina 

edasise  tõrgeteta  toimimise  (mis  tahes  ainete  imbumine mehaanilistesse  osadesse)  ning  masina 

käsitseja tervise. 

OLULINE: jahutolm, mis on keskkonnas laiali, võib muutuda kokkupuutel sädemetega tuleohtlikuks. 

 
HOOLDUS JA KONTROLL 

 

Tagamaks  masina  tõrgeteta  töö  ja  maksimaalse  eluea,  on  soovitatav  allpool  olevat  hoolduse  ja 
kontrolli ajakava hoolikalt jälgida. 
 

OLULINE: 
Kõik  hooldustööd  tuleb  viia  läbi  pärast  masina  “0”‐asendisse  lülitamist  ning  selle  eemaldamist 
vooluvõrgust. Vastasel juhul ei tohi teostada ühtegi masina liikuvate osade puhastust, õlitamist või 
määrimist ega teostada neile mistahes seadistamist, parandamist ega muutmist. 
 
Tootja ei vastuta ühegi kahju eest isikutele või varale, mis võib tekkida nende juhiste mittejärgimise 
tulemusena, masinale paigaldatud turva‐ ja ohutusseadmete rikkumisel ja/või ebaõigel kasutamisel. 
 

TAVAPÄRASED HOOLDUSED JA KONTROLLID 
 
Kasutaja võib siiski teostada antud toimingid ja hooldusi, järgides allpool olevaid juhiseid: 
 

IGA PÄEV: kontrollige turva‐ ja ohutusseadmete toimimist nende töö ja visuaalse vaatluse käigus. 
 
VAJADUSEL: rihma ajami pinge ja kausi tõsteseadmete kontroll ning määrdeaine lisamine. 
 

ERIHOOLDUS JA KONTROLL 
 

Need  hooldused  ja  kontrollid  nõuavad  oma  keerukusest  tulenevalt  pöördumist  edasimüüja 
ettevõtte või kvalifitseeritud/volitatud ettevõtte poole: 
 

VAJADUSEL:  kulunud  ja/või  katkiste  osade  asendamine,  kontroll  ning  kaitse‐  ja  ohutusseadmed. 
Voolujuhe tuleb asendada kohe pärast välise isolatsioonikihi kahjustuste märkamist. 
 

IGAL  AASTAL:  masina  üldise  seisundi  ning  turva‐  ja  ohutusseadmete  toimimise  kontroll  koos 
kulunud ja/või katkiste osade asendamise ja seadistamise jms‐ga. 

Elektriliste  testide  läbi  viimine,  et  veenduda  elektrilise  isolatsiooni  seisukorras  ja  kaitseahela 
talitluspidevuses. 
MÄRKUS. Asendamisel tuleb kasutada ainult originaalosi. 
 
HOIATUS:  Enne  mis  tahes  elektriliste  osade  või  juhtpaneeli  kallal  töötamist  ühendage  masin 
vooluvõrgust lahti. 

 

 
 
TAVAPÄRASTE JA ERIHOOLDUSTE KOKKUVÕTE 
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Teostatav kontroll 
Tavapärane hooldus  Erihooldus 

IGA PÄEV 

Kaitsete kontroll 
Vaatlus ja kontroll   

Ohutusseadmete kontroll 
Vaatlus ja kontroll   

VAJADUSEL 

Ülekanderihmade reguleerimine  Rihmade pingutamine 
 

Kausi tõstmissüsteemi määrimine/õlitamine  Määrimine 
 

Kulunud või katkiste osade kontroll 
 

Asendus 

Turva‐ ja ohutusseadmete kontroll ja reguleerimine 
  Vaatlus ja 

kontroll

Elektritoite välise kaabli isolatsiooni kontroll 
 

Asendus 

IGAL AASTAL 

Masina, kaitsmete ja turvaseadete vaatlus ning üldine 
kontroll, turvalisuse seisukord ja tõhus toimimine 

  Vaatlus ja 
kontroll 

Kulunud või katkiste elementide vaatlus ja kontroll 
 

Asendus 

Masina reguleerituse kontroll 
 

Reguleerimine 

Kontrollige elektrilist isoleeritust elektriliste testidega 
  Vaatlus ja 

kontroll 
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HÄDAOLUKORRAD 
 
Masina  korrektse  kasutuse  korral  ei  tohiks  hädaolukordi  selle  töötamisel,  puhastamisel  või 
hoolduse  käigus  esineda,  välja  arvatud  juhul,  kui  eelnevalt nimetatuid ei  ole  teostatud  vastavalt 
käesolevas juhendis kirjeldatule. 
Otsese  mehaanilist  päritolu  ohu  korral  vajutage  häirenuppu  ning  ühendage  masin  kohe 
vooluvõrgust  lahti.  Teil  tuleb  järgida  täpset  juhist  tõrke  korral  käitumise  kohta  vastavalt  ohu 
päritolule ning kui olete selle tuvastanud, tagada masina funktsionaalsuse taastamine ning kaitse. 
Vajadusel küsige palun abi Tootja ettevõttelt või teistelt asjatundjatelt. 
Juhul  kui  avastate  lekkevoolu, mis  on  tuvastatav  kokkupuutel masina metallosadega,  ühendage 
masin  kohe  vooluvõrgust  lahti  ja  kaasake  kvalifitseeritud  elektrik  või  teenindusabi  Tootja 
ettevõttest. 

 
KULUNUD OSADE ASENDAMINE 

 

Turvalisuse kaalutlustel on tarvis, et loeksite enne mis tahes tööde teostamist käesolevaid juhiseid 
ja järgiksite neid: 

  Selliseid  töid  võib  teostada  ainult  edasimüüja  ettevõtte  või  volitatud  teenusepakkuja 
kvalifitseeritud eksperdid. 
• Enne mis tahes tööde teostamist ühendage masin vooluvõrgust lahti. 
• Pöörake tähelepanu jääkpingele, eriti kondensaatorite puhul. 
 

HOIUSTAMINE 
 

Hoiustamise korral tuleb masinat kaitsta tolmu eest ning see kinni katta. Samuti peab masin olema 
sobivalt  kaitstud  ilmastikutingimuste  eest  –  katuse  all  ja  vooderdatuna.  Hoiustamiskoha 
temperatuur ei tohi olla kõrgem kui 45° C ega madalam kui 0° C. 
Täiendavate  ettevaatusabinõude  rakendamine  mootori  ja  elektrisüsteemi  puhul  ei  ole  vajalik  – 
järgige vaid ülaltoodud juhiseid. 
 

LAMMUTAMINE 
 

Sildi  sümbol  (triibutatud  kastike)  näitab,  et  masin  tuleb  oma  eluea  lõpus  käidelda  ülejäänud 
jäätmetest eraldi. 
Jäätmete  eraldi  kogumise  eest  vastutab  lõppkasutaja:  kasutaja,  kes  soovib  nendest  vabaneda, 
peab järgima hoolikalt jäätmete käitlemise juhiseid vastavalt kehtivatele seadustele. 
Vastav  jäätmete  eraldi  käitlemine  aitab  vältida  võimalikke  negatiivseid  mõjusid  keskkonnale  ja 
tervisele ning aidata kaasa masina valmistamiseks kasutatud materjalide taaskasutusele. 
Jäätmete ebaseaduslik käitlemine toob kaasa seadusest tulenevate administratiivsete sanktsioonide 
rakendumise. 
 

Altpoolt leiate korrektsed juhised, mida järgida masina lammutamise korral: 
1. Eemaldage voolujuhe; 
2. Eemaldage liikuvad osad, mis võivad olla ohtlikud; 
3. Enamik jäätmeid on käideldavad vanarauana ja tuleb viia seadusega ettenähtud kogumiskohta; 
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4. Ülejäänud  osad,  nagu  nt  plastikdetailid,  tuleb  käidelda  vastavalt  kehtivatele  nõuetele  ning 
vajadusel pöörduda spetsialiseerunud ettevõtete poole. 
 

EEC Direktiiv 75/442 jäätmete kõrvaldamise kohta 
EEC Direktiiv 78/319 mürgiste ja ohtlike jäätmete kõrvaldamise kohta 
EEC Direktiiv 75/439 õlijääkide kõrvaldamise kohta 


