
Návod k používání

EGM 10-E3
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Symboly použité v návodu a na stroji 

	 Pozor!	Pro	snížení	rizika	úrazu	čtěte	návod!	
	
	
	

	 Dvojitá	izolace	

	 Nepatří	do	komunálního	odpadu!	

	 Používejte	ochranné	brýle!		
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Technická data
Míchadlo
Typ	 EGM	10-E3
Napětí. �30.V
Frekvence. 50.–.60.Hz
Příkon. 950.W
Otáčky.naprázdno. �60.–.700.min-1

Elektronika.–.předvolba.otáček. 
Závit.upínání.nástroje. M14x�
Metla. ø.160.mm.(max.)
Upínací.krk. ø.57.mm
Hmotnost. 4,8.kg
Třída.ochrany. II./

Ovládací prvky
1.	.........Upínací	krk
2.	.........Aretační	kolík
3.	.........Spínač	/	regulátor
4.	.........Kolečko	předvolby	otáček
5.	.........Větrací	otvory
6.	.........Přídavné	držadlo
7.	.........Plošky	vřetene
8.	.........Klíč	šestihranný	zástrčný
9.	.........Klíč
10.	.......Metla	(není	součástí	dodávky)
Zobrazené	 anebo	 popsané	 příslušenství	 nemusí	 patřit	 do	
objemu	dodávky.

Informace o hlučnosti a vibracích
Hodnoty	byly	naměřeny	v	souladu	ČSN	EN	50	144.
Hladina	 akustického	 tlaku	 88	 dB	 (A).	 Hladina	 akustického	
výkonu	100	dB	(A).
Používejte	ochranné	prostředky	proti	hluku.
Vážená	hodnota	vybrací	působící	na	ruce	a	paže	je	2,5	m/s2.

Dvojitá izolace
Pro	 maximální	 bezpečnost	 uživatele	 jsou	 naše	 přístroje	 kon-
struovány	 tak,	 aby	 odpovídaly	 platným	 evropským	 předpi-
sům	 (normám	 EN).	 Přístroje	 s	 dvojitou	 izolací	 jsou	 označeny	
mezinárodním	 symbolem	 dvojitého	 čtverce.	Takové	 přístroje	
nesmějí	být	uzemněny	a	k	jejich	napájení	stačí	kabel	se	dvěma	
žílami.	Přístroje	jsou	odrušeny	podle	normy	ČSN	EN	55014.

Bezpečnostní pokyny
Bezpečná	práce	s	nářadím	je	možná	pouze	pokud	si	důklad-
ně	pročtete	tento	návod	pro	používání	a	udržování	a	přesně	
dodržíte	zde	uvedené	pokyny.

Dodržujte	další	bezpečnostní	předpisy,	které	jsou	součástí	
dodávky	každého	stroje.
Před	každým	použitím	nářadí	zkontrolujte	pohyblivý	pří-
vod	a	vidlici.	Závady	nechte	odstranit	odborníkovi.
S	nářadím	se	nesmí	pracovat	v	prostorech	vlhkých,	mok-
rých,	venku	za	deště,	mlhy,	sněžení	a	v	prostředí	s	nebez-
pečím	výbuchu.
Před	připojením	ke	zdroji	musí	být	spínač	v	poloze	vypnu-
to.
Pozor	na	dlouhé	vlasy	a	módní	doplňky.	Pracujte	v	řádně	
upnutém	oděvu	bez	volně	vlajících	částí.











Zabezpečte	nádobu	s	míchanou	hmotou	proti	pohybu	po	
podlaze.
Pohyblivý	přívod	velte	vždy	od	nářadí	dozadu.	Pohyblivý	
přívod	nesmí	být	namáhán	tahem	a	nesmí	ležet	nebo	pře-
cházet	přes	ostré	hrany.
Při	práci	dbejte	na	bezpečný	a	pevný	postoj.
Používejte	přídavné	držadlo	(6).
Počítejte	s	možným	reakčním	kroutícím	momentem.

Uvedení do provozu
Nesprávné	používání	může	způsobit	poškození	nářadí.
Dbejte	proto	těchto	pokynů:

-	 Používejte	nástroje	do	předepsaného	průměru.
-	 Zatěžujte	nářadí	tak,	aby	nedošlo	k	velkému	snížení	otáček	

nebo	k	zastavení.
Překontrolujte,	zda	údaje	na	výrobním	štítku	souhlasí	se	sku-
tečným	napětím	zdroje	proudu.
Nářadí	určené	pro	230	V	se	smí	připojit	i	na	220	/	240	V.

Přídavné	držadlo
Z	 důvodu	 bezpečnosti	 používejte	 vždy	 přídavné	 držadlo	 (6)	
pevně	upnuté	na	upínacím	krku	(1).	Montáž	přídavného	držad-
la	 proveďte	 podle	 obrázku.	 Při	 montáži	 přídavného	 držadla	
na	 stroj	 dotahujte	 oba	 šrouby	 střídavě	 tak,	 aby	 byla	 mezera	
mezi	 odlitky	 upínky	 pod	 oběma	 šrouby	 přibližně	 shodná.	
Dodržením	 tohoto	 postupu	 odstraníte	 nadměrné	 namáhání	
odlitků	upínky	a	předejdete	jejich	případnému	poškození.

Upnutí	metel
Nástroje	s	koncovkou	M14x2	zašroubujte	co	nejvíce	do	otvoru	
vřetene	a	řádně	dotáhněte	pomocí	otevřeného	klíče	(22	mm)	
z	příslušenství.

Zapnutí	a	vypnutí
Stisknutím	tlačítka	spínače	(3)	se	stroj	uvede	do	chodu	a	uvol-
něním	se	zastaví.

Stálý	chod
Stisknutím	tlačítka	spínače	(3)	na	doraz	a	současně	zatlačením	
aretačního	kolíku	(2)	se	dosáhne	stálého	chodu.
Opětovným	 stisknutím	 tlačítka	 spínače	 a	 uvolněním	 se	 stálý	
chod	přeruší.

Regulace	otáček
Lehkým	a	postupným	stisknutím	tlačítka	regulátoru	(3)	docílí-
te	nízkých	otáček	a	kontrolovaného	plynulého	rozeběhu.
Postupným	 dalším	 stisknutím	 tlačítka	 se	 otáčky	 zvyšují	 na	
předvolené.
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Elektronická	předvolba	otáček
Kolečkem	předvolby	(4)	se	nastavují	(i	za	chodu	stroje)	požado-
vané	předvolené	otáčky.
Potřebné	otáčky	jsou	závislé	na	druhu	míchaného	materiálu	a	
doporučuje	se	ověřit	si	je	praktickou	zkouškou.
Při	 velkém	 zatížení	 stroje,	 kolečko	 předvolby	 (4)	 nastavte	 do	
krajní	polohy	ve	směru	+	(maximální	otáčky	–	regulace	odpo-
jena.)
Po	delší	práci	s	nízkými	otáčkami	nechte	stroj	běžet	3	minuty	
naprázdno	při	maximálních	otáčkách,	aby	se	motor	ochladil.

Snímání	nástroje	(metly)
Plochý	 otevřený	 klíč	 (9)	 (22	 mm)	 nasaďte	 na	 šestihran	 kon-
covky	 nástroje	 (10)	 (metly)	 a	 otočením	 doprava	 vyšroubujte	
nástroj	z	vřetene.

Údržba
Větrací	otvory	(5)	krytu	motoru	se	nesmí	ucpat.
Po	asi	100	hodinách	provozu	proveďte	kontrolu	kartáčů	a	
kartáče	kratší	jak	5	mm	vyměňte.
Po	asi	200	hodinách	provozu	proveďte	výměnu	mazacího	
tuku.

Se	zřetelem	na	bezpečnost	před	úrazem	elektrickým	proudem	
a	zachování	třídy	ochrany,	se	musí	tyto	práce	provést	v	odbor-
né	elektrotechnické	dílně,	která	má	oprávnění	tyto	právě	pro-
vádět.

Skladování
Zabalený	 stroj	 lze	 skladovat	 v	suchém	 skladu	 bez	 vytápění,	
kde	teplota	neklesne	pod	–5°C.
Nezabalený	 stroj	 uchovávejte	 pouze	 v	suchém	 skladu,	 kde	
teplota	 neklesne	 pod	 +5°C	 a	kde	 bude	 zabráněno	 náhlým	
změnám	teploty.

Recyklace
Elektronářadí,	 příslušenství	 a	obaly	 by	 měly	 být	 dodány	
k	opětovnému	zhodnocení	nepoškozující	životní	prostředí.
Pouze	pro	země	EU:
Nevyhazujte	elektronářadí	do	domovního	odpadu!
Podle	 evropské	 směrnice	 2002/96/ES	 o	starých	 elektrických	
a	elektronických	 zařízeních	 a	jejím	 prosazení	 v	národních	
zákonech	 musí	 být	 neupotřebitelné	 rozebrané	 elektronářadí	
shromážděno	 k	opětovnému	 zhodnocení	 nepoškozujícímu	
životní	prostředí.

Záruka
Pro	naše	stroje	poskytujeme	záruku	na	materiální	nebo	výrobní	
vady	podle	zákonných	ustanovení	dané	země,	minimálně	však	
12	měsíců.	Ve	státech	Evropské	unie	je	záruční	doba	24	měsíců	
při	výhradně	soukromém	používání	(prokázáno	fakturou	nebo	
dodacím	listem).
Škody	 vyplývající	 z	přirozeného	 opotřebení,	 přetěžování,	 ne-
správného	 zacházení,	 resp.	 škody	 zaviněné	 uživatelem	 nebo	
způsobené	 použitím	 v	rozporu	 s	návodem	 k	obsluze,	 nebo	
škody,	které	byly	při	nákupu	známy,	jsou	ze	záruky	vyloučeny.
Reklamace	 mohou	 být	 uznány	 pouze	 tehdy,	 pokud	 bude	
stroj	 v	nerozebraném	 stavu	 zaslán	 zpět	 dodavateli	 nebo	 au-
torizovanému	 servisnímu	 středisku	 NAREX.	 Dobře	 si	 uscho-
vejte	návod	k	obsluze,	bezpečnostní	pokyny	a	doklad	o	koupi.	
Jinak	platí	vždy	dané	aktuální	záruční	podmínky	výrobce.






Prohlášení o shodě
Bezpečnost:
ČSN	EN	50144-1
Směrnice	98/37/ES;	NV	24/2003	Sb.
Elektromagnetická	kompatibilita:
ČSN	EN	55014	–1;	ČSN	EN	55014	–2;	ČSN	EN	61000	–3	–2;	
ČSN	EN	61000	–3	–3
Směrnice	2004/108/EC;	NV	616/2006	Sb.
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Narex	s.r.o.	
Chelčického	1932	 Antonín	Pomeisl	
470	01		Česká	Lípa	 Jednatel	společnosti	
	 01.01.2009

Změny vyhrazeny
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