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2. TURVALLISUUSOHJEET 
 
Onneksi olkoon onnistuneen valinnan johdosta! Ole hyvä, ja tutustu näihin ohjeisiin 
huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa, sillä taitamaton käsittely voi aiheuttaa 
vaaratilanteita.  
 
Vaatetus, suojalaitteet ja henkilökohtainen turvallisuus: 

• Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat tarttua liikkuviin osiin. 
• Käytä kumipohjaisia kenkiä, kun työskentelet ulkona. 
• Käytä henkilökohtaisia suojaimia.  
• Pysy tarkkaavaisena työskennellessäsi. Älä koskaan käytä konetta 

huumausaineiden, alkoholin, lääkkeiden vaikutuksen alaisena tai sairaana 
ollessasi.  

• Varmistu, että käyttökytkin ei ole ON asennossa, kun kytket pistokkeen. 
• Varmistu, että kone on asianmukaisessa asennossa ennen käynnistämistä.  
• Älä kurkottele työskennellessäsi. Seiso aina tukevalla alustalla. 

 
Työskentelyalue: 

• Pidä työskentelyalue puhtaana. 
• Älä käytä konetta märissä tai kosteissa olosuhteissa. 
• Älä käytä konetta tilassa, jossa on helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita. 
• Älä päästä lapsia tai muita ulkopuolisia lähelle työpistettä. Älä anna lasten 

käyttää konetta. 
• Huolehdi, että työskentelyalueella on riittävä valaistus.  

 
Sähköturvallisuus: 

• Laitteen pistoketta tai liitäntäjohtoa ei saa muunnella millään tavalla. 
• Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin, putkiin, pattereihin ym. 

maadoitettuihin kohteisiin. 
• Älä kanna konetta johdosta, äläkä koskaan vedä johdosta, kun irrotat pistokkeen. 

Huolehdi johdon kunnosta, äläkä altista sitä kuumuudelle, öljylle, tai teräville 
esineille. 

• Varmistu, että käyttöjännite on oikea. 
• Käytä ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. 
• Älä käytä konetta alle 0o C:n lämpötilassa.  

FI 
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Käyttäminen: 

• Älä käytä konetta, jos käyttökytkin ei toimi moitteettomasti. 
• Poista aina koneen johto pistorasiasta ennen kuin teet tarkistuksia, varastoit tai 

huollat konetta.   
• Älä ylikuormita konetta.  
• Irrota pistoke, kun kone ei ole käytössä. 
• Älä peitä koneen tuuletusaukkoja. 
• Säilytä konetta kuivassa paikassa, jossa lapset tai muut henkilöt, jotka eivät osaa 

käyttää konetta eivät pääse siihen käsiksi. 
• Tarkasta laitteen kunto ennen käyttöä. Tarkasta liikkuvat osat ja laitteen runko 

sekä johto mahdollisten murtumien tai vikojen varalta. Älä käytä rikkonaista 
konetta. 

• Pidä laite puhtaana. Näin konetta on helpompi käyttää ja se kestää pidempään. 
• Käytä konetta vain sille tarkoitettuun ja soveltuvaan työhön. 
• Konetta saa huoltaa vain huoltamiseen pätevöitynyt henkilö. 
• Älä käytä konetta mikäli et ymmärrä käyttöohjetta tai hallitse koneen käyttöä.  
• Ennen koneen käynnistämistä on varmistettava, että kaikki työkaluavaimet ja 

asennustyökalut on poistettu.  
 
 
3. KONEKOHTAISET TURVAOHJEET  
 

• Käytä aina hyväksyttyjä silmä-, kuulon- sekä hengityssuojaimia sekoitustyön 
aikana. 

• Käytä aina molempia kädensijoja. Koneen epätarkka hallinta voi aiheuttaa 
henkilövahinkoja. Huomioi myös vääntömomentin vaikutukset käynnistyksen ja 
käytön aikana. 

• Älä sekoita liottimia tai liuottimia sisältäviä aineita, joiden syttymispiste on alle 
21 astetta. 

• Varmista, että sekoitusastia pysyy tukevasti paikallaan ja on rakenteeltaan 
turvallinen sekoitustyöhön. 

• Älä laita esim. käsiä tai mitään ylimääräistä sekoitusastiaan sekoitustyönaikana. 
       

                                                       
4. YLEISKUVAUS  
  

1. Nopeusalueen valitsin                   
2. Vaihteisto  
3. Käyttökytkin ja nopeuden säädin 
4. Vispilän istukka M14 
5. Tuuletusaukot  
6. Kädensijat 
7. Liitäntäjohto 
8. Sekoitusvispilä 120mm 
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5. KONEEN KÄYTTÖ  
 
Koneen käyttötarkoitus  
 

• Kone on tarkoitettu ainoastaan juoksevien ja jauhemaisten rakennusaineiden 
kuten laastin, kipsitasoitteiden, maalien ja vastaavien aineiden sekoittamiseen. 

• Huomioi sekoitettavan materiaalin raskaus sekoitusmäärään nähden. Sekoita 
riittävän pieniä määriä, koneen ylikuumenemisen estämiseksi. 

• Käynnistä kone ja anna sen myös pysähtyä ainoastaan vain sekoitusastiassa. 
 
ON/OFF käyttökytkin 

• Käynnistääksesi koneen paina ON/OFF painiketta (1).  
• Jatkaaksesi työskentelyä yhtämittaisesti, paina 

ON/OFF painiketta ja paina samaan aikaan 
lukitusnappulaa (2). Tämän jälkeen voit vapauttaa 
ON/OFF painikkeen.  

• Sammuttaaksesi jatkuvan toiminnon, paina ON/OFF 
painiketta (1) nopeasti.  

• Voit muuttaa koneen maksiminopeutta kääntämällä 
kierrosnopeuden säädintä.  

  
                                                                                                    
 
Nopeusalueen valitsin  
Voit vaihtoehtoisesti valita kuinka monta kierrosta vispilä 
pyörii minuutissa.   

• Nopeus 1: 180-460 r/min 
• Nopeus 2: 200-580 r/min 

 
 
Huom. Älä vaihda nopeusaluetta vispilän vielä pyöriessä. 
 
 
   
SEKOITUSVISPILÄN ASENNUS 
 

• Irrota laite sähköverkosta. 
• Lukitse istukka 19mm:n kiintoavaimella. 
• Kierrä vispilä käsin paikoilleen, myötäpäivään kiertämällä. 
• Kiristä vispilä 22mm:n kiintoavaimella. 
• Poista asennustyökalut ennen käyttöä. 
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6. KONEEN HOITO JA HUOLTO 
 
Säännölliset tarkistukset ja koneen puhdistaminen pitävät koneen hyvässä kunnossa. 
Koneen tuuletusaukot on hyvä pitää aina puhtaina. Koneen käytön jälkeen irrota kone 
pistorasiasta ja puhdista se huolellisesti. Käytä paineilmaa puhdistuksessa.  
Älä käytä syövyttäviä aineita muoviosien puhdistamiseen. Poista lika kostealla liinalla. 
 
 
 
7. TEKNISET TIEDOT  
 
Maalin/laastin sekoitinkone DAN0738 
 
    Suojausluokka 

Jännite  230V ~ 50 Hz 
Ottoteho  1200W 
Tyhjäkäyntinopeus 180-460 rpm 
  200-580 rpm  
Istukan koko M14 

 Vispilä koko  120mm 
 Äänenpainetaso(LPA) 79,4 dB(A) 
 Äänen tehotaso (LWA) 90,4 dB(A) 
 Käsitärinä  < 2,5 m/s² 
 Paino  n.5,5kg 
 
 
8. YMPÄRISTÖNSUOJELU 
 
Tuotteen pakkausta hävitettäessä noudata materiaalista riippuen paikallisia 
jätehuollosta ja kierrätyksestä annettuja ohjeita. 

 
 
Laitetta ei tule hävittää sekajätteen mukana, vaan se on toimitettava sähkö- ja 
elektroniikkaromun erilliskeräykseen. Lisätietoja www.serty.fi 
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9. TAKUU 
 
Tuotteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. 
Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- 
ja valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. 
Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, takuutodistus 
tai lähetyslista. Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella 
toimintahäiriöistä. 
Takuu raukeaa, mikäli kone on avattu, osia vaihdettu, sitä korjattu tai sen rakennetta 
muutettu. 
Takuun piiriin eivät kuulu vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, 
väärästä käytöstä tai asiattomasta käsittelystä. Takuu ei kata kuljetusta, 
kuljetusvaurioita eikä mitään välillisiä kustannuksia. 
 
Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. 
   
Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
 

Maahantuoja: VKO FIN-63610 
 
 

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTU S 

 
 
EU-maahantuoja: Veljekset Keskinen Oy 

  Onnentie 7 
  63610 TUURI 

 
vakuuttamme, että  Laite: Gern maalin/laastin sekoitinkone 
  Tyyppikoodi: DAN0738 
 
täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 73/23/ETY, 89/336/ETY, 98/37/EY 
ja on seuraavien yhdenmukaistettujen standardien mukainen: 

EN 60745-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 
 
 
 13.12.2007 

 
 
 
 
 

Tuontipäällikkö    
 
 


