Mieszarka TS 20
Instrukcja obsługi
Zastosowanie
Mieszarka ROHDE TS 20 służy do mieszania mas ceramicznych i porcelanowych. Można
również ja używać do miksowania różnych gatunków mas. Nie jest przeznaczona do mieszania suchych glin (prefabrykatów) z wodą, według procedur wytwarzania mas ceramicznych.
Rozpakowywanie:
ROHDE TS 20 jest wysyłana na palecie. Urządzenie jest przymocowane do palety za
pomocą pasów zabezpieczających.
Montowanie:
Delikatnie unieś mieszarkę za pomoca rączki i obróć ją do w porządanym kierunku.
Odkręć śruby montujące obudowę, przekręć ją i ponownie dokręć. Upewnij sie, że
urządzenie jest wypoziomowane lub że stoi na rónym podłożu.
Włączanie:
Przyciśnij zielony przycisk “ON”, żeby włączyć urządzenie. Sprawdź czy kierunek rotacji
komory wyjściowej odpowiada czerwonej strzałce na zbiorniku do mieszania. Jeśli nie są
skonfigurowane trzeba przełączyć zasilanie na pojedynczą fazę.
Ładowanie:
Ładuj porcje gliny w taki sposób, aby zbiornik był wypełniony dokładnie. Tylko wtedy glina
będzie szybko krojona przez noże i przesuwana dalej do komory wyjścia. To Cię upewni,
że mieszarka pracuje optymalnie, a jej wydajność “na godzinę pracy” będzie największa.
Możesz dodać odrobinę wody, jeśli glina jest za “chuda”, czyli za sucha.
UWAGA!: Dodanie zbyt dużej ilości wody spowoduje zapchanie się urządzenia.
Czyszczenie:
Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od prądu!
Wszystkie części, które mają kontakt z gliną są wykonane ze stali nierdzewnej, z części
aluminiowych lub plastikowych. Zazwyczaj nie czyści się urządzenia, jeśli korzystamy z tej
samej gliny. Czyść mieszarkę kiedy używasz różnych kolorów gliny. Dostęp do środka
urządzenia następuje po odkręceniu śrub mocujących.
Upewnij się czy szczelne miejsca są odpowiednio oczyszczone. Naoliw śruby od dyszy, to
się nie będą zapiekać w przyszłości.
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Eksploatacja:
Silnik nie wymaga żadnej konserwacji. Olej musi być wymieniany zgodnie z poniższymi
wskaźnikami:
Co każde 4 tyś. godzin pracy lub przynajmniej co 4 lata.
0,5L syntetycznego oleju powinno wystarczyć, użyj np.: SAE 85 W 90
Systemy ochronne:
Mieszarka jest wyposażona w trzy systemy ochronne:
1. Ochrona urazowa:
Po wciśnięciu przycisku bezpieczeństwa urządzenie wyłącza się natychmiast. Ponowne
włączenie wymaga naciśnięcia przycisku włączającego urządzenie - “ON”.
2. Ochrona przeciążenia silnika:
Jeśli ładunek jest zbyt twardy lub ciężki, włącza się bezpiecznik ochrony silnika. Sytuacja ta
się również zdarzy, jeśli jest wadliwe zasilanie bądź nastąpi spięcie w instalacji elektrycznej.
Żeby ponownie uruchomić silnik zresetuj urządzenie poprzez wyłączenie wtyczki z gniazda,
a potem odczekaj 3 minuty, żeby silnik mógł się trochę ochłodzić.
3. Włącznik bezpieczeństwa:
Włącznik ON/OFF“jest zabezpieczony bezpiecznikiem umieszczonym w czarnym schowku, przy włącznikach.

Parametry:
Silnik:
Zasilanie:

1,5 kW, 1400 U/min
230 Volt /16 A

Średnica dyszy:
Max. wydajność

80 mm
600 kg/h

Wymiary:
Wys.:
Szer.:
Głęb.:

1100 mm
550 mm
1100 mm

Poziom hałasu:

76 dB (A)
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