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Instrukcja obsługi - Aplikator do zapraw
klejowych.

Wskazówki bezpieczeństwa
1. Należy przy wszelkich czynnościach np. mycie zasobnika na zaprawę lub
wymiana „grzebienia” wyciągać wtyczkę z kontaktu.
2. Przed wyciągnięciem wtyczki z kontaktu należy osuszyć ręce.

3. Podczas pracy silnika/wibratora nie wolno chwytać za pracujące się
elementy itp.
4. Przed uruchomieniem urządzenia (ADZK) należy zamontować wszystkie
osłony.
5. Aplikator do zapraw klejowych jest przeznaczony do nakładania zapraw

klejowych cementowych lub podobnych.
6. Kabel zasilający/przedłużacz może być łączony tylko z wtyczką znajdującą
się przy włączniku .
7. Aplikator do zapraw klejowych nie może być używany w otoczeniu

grożącym wybuchem.
8. Należy uważać aby w obszarze działania maszyny nie znajdowały się osoby.
9. Należy chronić długie części odzieży lub długie włosy przed wkręceniem w

ruchome elementy Aplikatora.
10.Stosuj odpowiednie ubranie robocze. Nie należy nosić luźnej biżuterii.
Zalecanym jest używanie gumowych rękawiczek oraz antypoślizgowego
obuwia roboczego
11.Należy używać okularów ochronnych.
12.Należy chronić kabel zasilający przed przetarciem lub przecięciem. Nie
należy ciągnąć za kabel i należy chronić przed zabrudzeniem olejami, i
wysoką temperaturą.
13.Należy zachowywać pozycję roboczą stabilną i pionową. Należy unikać
zbytniego wychylania, pochylania się aby nie stracić równowagi.
14.Stosowanie kabla zasilającego/przedłużacza na zewnątrz może być tylko
używane przy pomocy do tego przystosowanych kabli.
15.Należy zwrócić uwagę na że, podczas czyszczenia maszyny lub zasobnika
zapraw istnieje ryzyko zachlapania się lub ubrudzenia resztkami zapraw do
klejenia.
16.Naprawy mechaniczne lub elektryczne są nie dopuszczalne z wyjątkiem
autoryzowanego serwisu.
17.Maszyna zmywająca może być obsługiwana tylko przez przeszkolony
personel oraz przez osoby pełnoletnie (18 lat).

Aplikator do zapraw klejowych.
Aplikator do nakładania zapraw klejowych stosowany do zapraw
cienkowarstwowych, zapraw cementowych, epoksydowych i
polimerowych. Aplikator wyposażony jest w wymienne
kielnie/grzebienie (regulowane w zakresie od 3 do 5mm). Aplikator
wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej, urządzenie jest łatwe w
czyszczeniu i konserwacji.
Aplikator do zapraw klejowych jest łatwy w obsłudze i eksploatacji,
dlatego pozwala na stały i równomierny przepływ materiału i szybką
aplikację na podłoże.

Obsługa Aplikatora do zapraw klejowych.
1. Uprzednio wymieszaną i przygotowana zaprawę klejową
wlewamy do dozownika (max. 50 kg).
2. Po załączeniu silnika/wibratora (po odczekaniu paru sekund) za
pomocą
dźwigni otwieramy dozownik pozycja "open".
3. Rozpoczynamy aplikację materiału na powierzchnię uprzednio
przygotowaną (podłoże musi być: równe, suche, nośne itp).
4. Nakładanie zaprawy odbywa się – ciągnąc Aplikator do tyłu.
5. Po zakończeniu aplikacji – należy zamknąć dozownik poz. „close”
za pomocą dźwigni i wyłączyć silnik/wibrator.
6. Nie wolno dopuścić do trwałego zabrudzenia Aplikatora resztkami
zapraw. Tuż po zakończeniu aplikacji należy Aplikator umyć i
osuszyć.

Deklaracja zgodności z normą europejską EG.

Deklaruję, że firma Pergo Geratebau GmbH, A-5165 Berndorf,
Handwerkstr. 4-5 Austria, że wyprodukowane
maszyny…………………………………………………………………
……………………………………………………………….Produkcja seryjna jest
zgodna z normą europejską: 89/392/EWG.

Berndorf, 1209.1998
Edgar Perdolt
Technischer Leiter

Gwarancja 1 rok ( z wyjątkiem elementy wymienne)
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