
FM 1800 
Keverőgép 

Forgalmazza: geoFENNEL GmbH, DE-Baunatal 
Importálja: DIATECH Kft. Budapest, Zay u. 1-3. 
Származás: PRC 

Fontos! 
 A használati útmutatót figyelmesen olvassa el a használatba vétel előtt! 

Műszaki adatok: 
 
Teljesítmény: 1800W 
Üresjárati fordulatszám  
1. fokozat 150-300 ford/perc 
2. fokozat 300-650 ford/perc 
Keverőszárak: 140 és 160 mm 
Súly: 6 kg 
Védőosztály: II/ 

 

 

 

98/37/CE, 73/23/CEE, 93/68/CEE 
 
EN 60745-1:2009, EN 60745-2-1/A:2009 
EN 55014-1/A1:2009, EN 55014-2/A2:2008 
EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008 

Jótállási szelvények Levágandó jótállási szelvények 
Igény bejelentés időpontja:DDDDDDDDD... 

Javításra átvétel időpontja:DDDDDDDDD... 

Hiba oka:DDDDDDDDDDDDDDDDD.. 

Javítási mód/dátum:..DDDDDDDDDDD..D 

Visszaadás időpontja:DDDDDDDDDDD.... 

A jótállás új határideje:DDDDDDDDDDD... 

Szerviz neve:DDDDD..Munkalapszám:DDD. 

201  DDD..hóDDDDDD...nap 

DDDDDDDDDDDDDD.. / P.H/ aláírás 

 
Jótállási szelvény 

 

Típus:DDDDDDDDDDDDDDD.. 

Gyártási szám:DDDDDDDDDD D.. 

Eladás kelte: 201  DD..hóDDDDD...nap 

Eladó szerv:DDDDDDDDDDDDD. 
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 /P.H/ aláírás         
 

Az FM 1800 típusú ..DDDDDDDD.. gyártási számú keverőgépre a vásárlás napjától számított  
24 hónapig terjedő jótállást vállalunk. 
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza. 
 
Importáló neve, címe: Diatech Kft. 1037. Budapest, Zay u. 1-3. 
          /P.H./ aláírás                  
A vásárlás napja: 201 ..évDDDDDDDD.hóDD...nap.     
                DDDDDDDDDDDDDD .
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A biztonsági előírások és a használati útmutatóban foglaltak be nem tartása súlyos sérülésekhez vezethet. 
 
Győződjön meg minden használat alkalmával a készülék kifogástalan állapotáról. Ne indítsa el a készüléket amíg 
nem ismeri a készülék összes funkcióját. Bizonyosodjon meg arról, hogy a készüléket veszély esetén azonnal ki 
tudja-e kapcsolni. A használati útmutató a készülék tartozéka. A készülékhez tartozó dokumentumokat őrizze meg. 
 
Szakszerű használat 
Ez a készülék különböző folyadékok keverésére szolgál. Minden egyéb szakszerűtlen használat vagy a készülék 
átalakítása veszélyes következményekkel járhat. A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen használatból 
eredő károkért. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kezelő elemek 
1. Ki/be kapcsoló 
2. Tolókapcsoló 
3. Sebességválasztó 
4. Sebességválasztó 
5. Szárrögzítő villáskulcs 
6. Keverőszár 
 
 
 
 
 
 
 
Biztonsági előírások 
A készülék biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlen a kezelési és a használati útmutató alapos ismerete és 
azok betartása. 
 
Ezen kívül tartsa be a minden elektromos készülékre érvényes biztonsági előírásokat. A kábelt és a csatlakozót 
minden használat előtt ellenőrizze. Az esetleges sérüléseket kizárólag szakemberrel javíttassa. Ez az eszköz sem 
nedves környezetben (eső, köd) sem pedig robbanásveszélyes gázok közelében ne használja. Ügyeljen, hogy a 
készülék a hálózathoz történő csatlakozásakor kikapcsolt állapotban legyen. Ellenőrizze a kapcsoló állását. Legyen 
óvatos hosszú haj és ékszer viselése esetén! Dolgozzon megfelelő méretű munkaruhában. A keverendő anyagot 
tartalmazó edényt úgy rögzítse a talajhoz, hogy az ne tudjon elmozdulni. A hálózati kábelt mindig a készülék mögött 
vezesse. Ne húzza vagy tartsa a készüléket a kábelnél fogva. Mindig stabil egyensúlyi helyzetben dolgozzon. Hasz-
nálja a vezető markolatot. 
 
Használat 
Bekapcsolás és keverés 
Ne használjon az eredetinél nagyobb átmérőjű keverőszárat. Ne terhelje túl a készüléket (fordulatszám csökkenés, 
motorleállás). Ütközésig tolja a szárat, majd a 22-es villáskulccsal rögzítse a keverőszárat. 
 
Be-/Ki kapcsolás 
A szerszám üzembe helyezéséhez a Ki-/Be kapcsoló gombot nyomva kell tartani. A kapcsoló elengedésével a 
készülék kikapcsol. 
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Tartós üzem 
Bekapcsolása: Nyomja meg a Ki-/Be kapcsolót és ezzel egyidejűleg a tolókapcsolót is. Ezzel a Ki-/Be 
kapcsoló rögzül és a készülék tartós üzemmódba kerül. 
Kikapcsolása: Ki-/Be kapcsoló gombot ismételten nyomjuk meg, majd engedjük el. Ezzel a Ki-/Be kapcsoló 
gomb záródását feloldjuk. 
 
Keverőszár eltávolítása 
A 22-es  villáskulcsot illesszük a keverőszár végén lévő hatlapfejű csavarra és lazítsuk meg. 
 
Motorelektronika / vezérlése 
Az elektromos vezérlés garantálja a motor egyenletes indítását. Ezáltal a keverendő anyag felfröccsenése 
elkerülhető. Ehhez elegendő egy 16A biztosíték. 
 
Üresjárati fordulatszám csökkentése 
Az elektronika gondoskodik a fordulatszám csökkentéséről üresjárati üzemben. 
 
A fordulatszám 

A  sebességkapcsoló lehetővé teszi a fordulatszám-tartomány előzetes kiválasztását.  Vízszintes 
állásban 150-300 fordulat/perc, függőleges állásban 300-650 fordulat/perc. A szükséges fordulatszám 
a keverendő anyagtól függ - előzetes teszt ajánlatos. 
 

A fogantyún található fokozatmentes sebességkapcsoló a már előzőleg kiválasztott sebességtar-
tományon belüli állítást teszi lehetővé. 
 
Elektronikus túlterhelés védelem 
A készülék túlterhelésénél elektronikus mechanizmus védi meg a motort. Ebben az esetben kikapcsol a motor 
és csak a terhelés csökkenése után kapcsol vissza. 
 
Hő túlterhelés elleni védelem 
A tartós terheléskor fellépő túlmelegedés ellen a biztonsági elektronika kikapcsolja a motort, egy kritikus hő-
mérséklet túllépésekor. Ebben az esetben legalább 3-5 perces pihenő szükséges a visszahűléshez, melyet 
követően a gépet ismét lehet használni. A kényszerleállások elkerülésére iktasson be hűtési szüneteket. 
 
Tárolás 
A készüléket kizárólag száraz, fagymentes helyen tároljuk. A készülék gyermekektől elzárva tartandó. 
 
Tisztítás, karbantartás 
Minden tisztítási folyamat előtt húzza ki a gépet az áramforrásból. Kerülje a folyadékok készülékbe való beju-
tását. Puha törlőkendővel tisztítsa a készüléket. Benzin vagy oldószeres tisztítószer használatát kerülje, mert 
ezek károsodást okozhatnak a készülékben. A keverőszárat mindig tisztítsa meg a munka befejezése után. 
Rendszeresen tisztítsa meg a készülék szellőzőnyílásait. A szénkefék elkopásakor a készülék automatikusan 
kikapcsol. Kb. 100 üzemóra után a szénkeféket ellenőrizni kell és szükség esetén cserélni, valamint a motor 
burkolatát megtisztítani. 
 
Figyelem! 
A megfelelő szigetelés érdekében a készüléken biztonsági ellenőrzést kell elvégezni. Ezeket a munkálatokat 
csak szakemberrel végeztessük. 
 
Hulladékkezelés 
Gondoskodjon a szelektív hulladékgyűjtés szabályainak betartásáról. A műanyag részeket a szelektív hulla-
dékgyűjtés könnyítése céljából jellel látták el. 
 
Felelősségi nyilatkozat 
A geo-FENNEL, DE-Baunatal ezennel megerősíti, hogy jelen készülék tervezése, forgalmazása a CE előírá-
soknak megfelelnek. A készülék bármilyen hozzájárulásunk nélküli megváltoztatása a fenti nyilatkozat vissza-
vonását vonja maga után. 
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