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Yleistä
Tämä ohjekirja on olennainen osa sähkövatkainta. Sitä on säilytettävä laitteen lähellä koko sen käyttöiän ajan.
Ohjeet ja erityisesti käyttöturvallisuutta koskevat kohdat on tärkeää lukea huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.
Laitevalmistaja voi päivittää laitteen käyttöohjetta päivittämättä kuitenkaan tätä käyttöohjeen kopiota.
Valmistaja ei ole vastuussa vioista, jotka johtuvat
•

sähkövatkaimen huolimattomasta, väärästä tai virheellisestä käytöstä

•

normaalista poikkeavasta (käyttöohjeessa kuvatun vastaisesta) käytöstä

•

virheellisesti suoritetusta asennuksesta

•

väärästä virtalähteestä

•

huolto-ohjeiden laiminlyönnistä

•

laitteeseen tehdyistä muutoksista

•

varaosista tai lisälaitteista, jotka eivät ole alkuperäisiä tai joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi tässä mallissa

•

tässä ohjekirjassa annettujen ohjeiden laiminlyönnistä.

Jos sähkövatkaimessa esiintyy vikoja, ota yhteys laitteen toimittajaan.
Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat laitteen väärinkäytöstä tai ylikuormituksesta tai huolto-ohjeiden laiminlyönnistä.

akkauksesta purku
Laite on purettava pakkauksesta ja pakkausmateriaalit hävitettävä käyttömaan määräysten mukaisesti.
Tarkista ennen sähkövatkaimen poistamista kuormalavalta, että laitteessa on tallella kaikki osat:
•

kulhonoston kahva

•

virtajohto

•

suojus

•

kulhon, vispilä, vatkain, koukku ja terällä varustettu kaavin
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Kuljetus
Laitetta siirrettäessä on aina käytettävä nostolaitetta. Erityisesti on syytä huomioida, että laite on yläpainoinen.
Laitetta ei saa vetää eikä nostaa kulhon nostokahvasta.
Siirrettäessä laite on aina pidettävä pystyasennossa.

Asennus ja kiinnitys
Ympäristön lämpötila saa olla korkeintaan 45 °C.
Jos laite asetetaan pöydälle, se on aina kiinnitettävä pulteilla pöytätasoon. Käytä M8-pultteja, joiden pituus on 130 mm
+ pöytälevyn paksuus. Lisätietoja on piirroksessa sivulla 12.
Jos yleiskone on varustettu jalustalla, se voidaan asettaa suoraan lattialle. Ankkuripulttien käyttö on tällöin suositeltavaa.
Yleiskoneen alle voidaan asettaa säätöpalat, jos lattia ei ole täysin tasainen.

Sähkökytkentä
Käyttäjät voivat kytkeä sähkövatkaimen virtajohdon pistorasiaan itse. Katso ohjeet kohdasta Sähkökytkentä. Näitä ohjeita
on noudatettava.
Huoltohenkilöstön turvallisuuden vuoksi on oltava selvästi nähtävissä, kun sähkövatkaimen virtajohdon pistotulppa on irrotettu pistorasiasta.

Tarkista ennen laitteen kytkemistä verkkovirtaan, että laitteessa olevassa kilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat asennuspaikkaa. Kilpi on korkealla laitteen takaosassa.
Laite aiheuttaa loukkaantumisriskin, jos sitä ei maadoiteta.
On varmistettava, että laitteen verkkovirtaan kytkennässä käytettävä johto on laitteen asennusmaan standardien mukainen. Katso myös kohta Mallisähkökytkennät sivulla 13.
Sähkövatkain on maadoitettava. Muutoin seurauksena voi olla henkilövahinko.. Ilman maadoitusta
EMC-suodatin ei toimi ja on riski, että taajuusmuutin voi vaurioitua.
Kun laite kytketään, on käytettävä jompaakumpaa seuraavista: vaihe + nolla + maa tai vaihe + vaihe + maa.
Kummassakin tapauksessa on tärkeää varmistaa, että kahden jännitteisen nastan välinen jännite vastaa
kilpeen merkittyä jännitettä.
Laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun virtalähteeseen.
On käytettävä kaksipiikkistä maadoitettua pistoketta. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kahta johtoa ja maajohtoa kolmivaiheisesta virtalähteestä.
Laite on suojattava differentiaalikatkaisimella.
Laite on suojattu 5 ampeerin sulakkeella. Sulake on laitteen takaosassa olevan vastakkeen sisässä.

Esimerkkejä virtakytkennöistä:
Käyttöpaikan jännite: 50/60 Hz

Arvokilpi

Virrankulutus:
Vaiheet x jännite

Nolla

Maa

Käyttöjän- Vaiheet Käytetään
nite
nollaa

Käytetään
maadoitusta

Huomautuksia

1 x 220-240V

Nolla

kyllä

230V

1

kyllä

kyllä

2

-

kyllä

230V

1

kyllä

kyllä

Huomaa, että laitetta voidaan käyttää
maadoittamatta. Tämä heikentää kuitenkin EMC-suodattimen toimintaa, koska virtaa ei pääse siirtymään maahan.

2 x 220-240V

-

kyllä

230V

2 x 380-415V

Nolla

kyllä

2 x 380-480V

-

kyllä

380-480V

2

-

kyllä

2 x 110-220V

Nolla

kyllä

100-110V

1

kyllä

kyllä

1 x 100-120V

Nolla

kyllä

100-110V

1

kyllä

kyllä

Oikean toiminnan ja
turvallisuuden varmistamiseksi kone pitää maadoittaa
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Käyttöönotto
Kulho, työkalut ja suojus on puhdistettava ennen käyttöä. Katso kohta Puhdistus sivulla 6.

Laitteen suositeltu käyttö
Laite on suunniteltu valmistamaan tuotteita, jotka eivät muodosta käyttäjälle mahdollisesti haitallisia reaktioita
eivätkä vapauta käyttäjälle mahdollisesti haitallisia aineita.
Laitetta ei saa käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa.
Sähkövatkainta saavat käyttää ainoastaan henkilöt, joille on opetettu laitteen käyttö näiden ohjeiden mukaisesti. Käyttäjien on oltava yli 14-vuotiaita.
Sähkövatkain on suunniteltu kaupalliseen käyttöön keittiöissä, pitopalveluissa ja leipomoissa.
Laitetta saa käyttää vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia ilman laitevalmistajan antamaa suositusta.
Jos laitteeseen on asennettu lisälaiteliitin, siihen saa liittää vain Varimixer A/S:n valmistamia tai suosittelemia lisälaitteita.

Tekniset tiedot
Bruttopaino

Nettopaino

pöytämalli

attiamalli

pöytämalli

attiamalli

60 kg

70 kg

52 kg

60 kg

kW

Jännite

Ampeerit

Vaihteleva nopeus,
työkalu

0,7 kW

230V

4A

110 – 420 kierr./min

134

639

Mittakuvat:

M8

181

106

1200

110

369

545

393

695

602
505

596

235

324

10L
622
558

RN10 pöytämalli.

Yleiskoneen

RN10 lattiamalli.

maksimikapasiteetti:

Seosten tilavuudet

Työväline

RN10

AR = absorptiosuhte (%AR)

Munanvalkuainen

Vispilä

1L

(nestettä % kiinteästä aineesta)

Kermavaahto

Vispilä

2,5 L

Majoneesi *

Vispilä

8L

Maustevoi

Mela

5 kg

Perunasose *

Mela/vispilä

3,5 kg

Taikina (50%AR) **

Koukku

5 kg

Taikina (60%AR)

Koukku

6 kg

Ciabatta-taikina * (70%AR)

Koukku

5,5 kg

Muffinit *

Mela

6,5 kg

Torttupohja

Vispilä

2,5 kg

Jauheliha *

Mela

7 kg

Sokerikuorrutus

Mela

5,8 kg

Munkkitaikina (50%AR)

Koukku

6 kg

10L

Esimerkki: Perusresepti sisältää 1 kg kiinteää ainetta ja 0,5 kg nestettä:
Tästä seuraa = 0,5 kg x 100 = 50%
		
1 kg
Jos esimerkiksi on tarpeen käyttää yleiskoneen maksimikapasiteettia,
arvoa AR = 50% käytetään määriteltäessä kiinteiden aineiden ja nesteen
määrää taikinassa:
Kun käytetään 10 l:n yleiskonetta ja halutaan alustaa taikinaa, jonka AR
= 50%, maksimikapasiteetti on 5 kg. Nyt lasketaan kiinteiden aineiden
paino tässä taikinassa:
Kiinteitä aineita = Maksimikapasiteetti x100 = 5 kg x 100 = 3,3 kg		
		
AR + 100
50 + 100
		
Nesteen paino = 5 kg - 3,3 kg = 1,7 kg
* Suosittelemme kaapimen käyttöä
** Suosittelemme alhaista nopeutta

Paikalliset vaihtelut ainesten ominaisuuksissa
saattavat vaikuttaa nesteen imeytymiseen, massan
tilavuuteen, leivontaominaisuuksiin jne.
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Laitteen rakenne:
Kaapimen pidin
Lisälaiteliitin

Kulhon nosto

Moottori

Sekoituspää

Bajonettikiinnitin
Kulhon
nostokannattimet

Työnnä kulho kokonaan kulhonpitimiin..

Muuntaja, vain x < 200–240 V < x

taajuusmuuttaja

Vakiotarvikkeet:
•
•
•
•
•
•

Nostettaessa kulhon tulisi olla
kiinni kulhokiinnikkeen alla

Yksiosainen suojus on valmistettu läpinäkyvästä
muovista. Suojus on helppo irrottaa ja puhdistaa.
Suojus voidaan pestä koneellisesti enintään
60 asteessa. Hetkellisesti se kestää 90 asteen
lämpötilan.
Suojus on valmistettu iskunkestävästä erikoismateriaalista, joka kestää päivittäistä käyttöä
kaupallisessa keittiössä.
Suojus pysyy paikallaan magneettien avulla,
joten siinä ei ole irto-osia, jotka voivat hajota tai
kerätä likaa.
Suojusta ei ole mahdollista kiinnittää väärin.

Suojuksen irrotukseen tarvitaan
1,5 kg tai 3 kg voima

Kulho ruostumatonta terästä
Koukku ruostumatonta terästä
Vatkain ruostumatonta terästä
Vispilä ruostumatonta terästä
Terällä varustettu kaavin
Suojus läpinäkyvästä muovista

Valinnaiset lisälaitteet
•
•
•
•

1,5 kg
3 kg

Jalusta työkalu.
Pöydälle ruostumatonta terästä
kasvis leikkuri
Lihamylly
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Turvallisuus
Laite on suunniteltu valmistamaan tuotteita,
jotka eivät muodosta käyttäjälle mahdollisesti
haitallisia reaktioita eivätkä vapauta käyttäjälle
mahdollisesti haitallisia aineita.
Käyttäjien on oltava yli 14-vuotiaita ja hallittava
laitteen käyttö näiden ohjeiden mukaisesti.

Työkalujen oikea käyttö
Työkalujen suositeltu käyttö:
Vispilä
Kermavaahto
Munan valkuaiset
Majoneesi
ja vastaava

Käyttöturvallisuus
•

Työkalut pääsevät pyörimään vain, kun suojus on paikallaan ja kulho nostettu.

•

Suojus on valmistettu muovista. Suojusta ei ole mahdollista kiinnittää väärin.

•

Pyöriviin työkaluihin ei voi päästä käsiksi.

•

Jauhopölyn leviäminen on estetty.

•

Laitteessa on hätäpysäytin. Työkalu lakkaa pyörimästä alle neljässä sekunnissa (myös, kun virta katkaistaan normaalisti tai suojusta käyttämällä).

•

Suojuksen/jalustan ja nostokahvan välillä on vähintään 50 mm tilaa.

•

Melutaso on alle 70 dB.

•

Laite pysyy vakaana vielä 10 asteen kallistuskulmassa.

Laitteessa on ylijännitesuoja.

Mela
Kakkutaikina
Voin vaahdotus
Vohvelitaikina
Jauheliha
ja vastaava

Koukku
Leipäxtaikina
Tumma leipä
ja vastaava

Alumiiniosia ei saa käyttää erittäin happamien,
emäksisten tai suolapitoisten elintarvikkeiden
kanssa, sillä ne voivat vaurioittaa pinnoittamatonta alumiinia.
Vispilää ei saa napauttaa kovia pintoja, kuten
kulhon reunaa vasten. Tämä muuttaa työkalun
muotoa ja sitä myöten lyhentää sen käyttöikää.
Käytä tavallisen perunamuusin tekoon vatkainta
ja sen jälkeen perusvispilää.

Puhdistus
Laitteen saa puhdistaa vain siihen koulutettu
työntekijä, joka on yli 14-vuotias.
Laite on puhdistettava joka päivä käytön päätyttyä. Se pitää
pyyhkiä käyttämällä pehmeää harjaa ja puhdasta vettä.
Sulfonoituja saippuoita on käytettävä varovasti, sillä ne
vaurioittavat laitteessa käytettyjä voiteluaineita.

Laite on sijoitettava siten, että tilaa on riittävästi tavallista
käyttöä ja huoltojen suorittamista varten.

Laitetta ei saa milloinkaan huuhdella letkua käyttämällä.

Ionisoimatonta säteilyä ei generoida tarkoituksellisesti, vaan
sähköiset käytöt (esim. sähkömoottorit, vahvavirtakaapelit
tai magneettikäämit) säteilevät sitä teknisistä syistä . Konetta on myöskään varustettu voimakkailla kestomagneeteilla. 30 cm turvaetäisyys (kentän lähteestä implanttiin)
ehkäisee suurella todennäköisyydellä aktiivisten implanttien
(esim. tahdistimet, defibrillaattorit) toimintahäiriöt.

Alumiinisten työkalujen pesussa ei saa käyttää
voimakkaasti emäksisiä aineita (pH-arvon on
oltava välillä 5,0 ja 8,0).

Jauhemaisten ainesten käyttöä koskevat suositukset

Saippuatoimittajilta voidaan kysyä suosituksia oikean tyyppisen saippuan valintaan.

•

Jauhemaisia aineksia ei saa kaataa kulhoon korkealta.

•

Esimerkiksi jauhopussit on avattava pohjasta kulhon
sisällä.

•

Laitetta ei saa asettaa huippunopeudelle liian nopeasti.

Laite aiheuttaa loukkaantumisriskin, jos sitä
ei maadoiteta.
On varmistettava, että laitteen verkkovirtaan
kytkennässä käytettävä johto on laitteen asennusmaan standardien mukainen. Katso myös
kohta Sähkökytkentä.
Käsien työntäminen kulhoon laitteen ollessa
toiminnassa voi johtaa ruumiinvammaan.

Huomaa, että muovinen suojus voi vaurioitua, jos
se on pitkään korkeassa lämpötilassa (enimmäislämpötila 60 °C).

Voiteluaine- ja rasvatyypit
Laitteen voitelun ja muun huollon saa suorittaa vain
siihen koulutettu työntekijä, joka on yli 14-vuotias.
Sähkövatkaimen kansi saadaan irrottaa vasta
sen jälkeen, kun laitteen pistotulppa on irrotettu
pistorasiasta.
Sekoituspäätä huollettaessa käyttöpyörä ja sisäiset hammaspyörät on voideltava Statoil GreaseWay ALX 82
-rasvalla. Sekoituspään neulalaakereita taas ei saa voidella
tämän tyyppisellä rasvalla.
Jos laitteessa on lisälaiteliitin, sen hammaspyörästön voiteluun on käytettävä Statoil GreaseWay ALX 82 -rasvaa.
Voitelussa saa käyttää vain yllä mainittuja rasvoja.

Lisälaiteliitin

Laitteessa voi olla asennettuna lisälaiteliitin, johon voidaan
kiinnittää lisälaite, kuten lihamylly tai vihannesleikkuri.
Lisälaitteiden asennuksesta ja käytöstä on tietoa lisälaitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Laitteesta on katkaistava virta, kun lisälaitetta
kiinnitetään lisälaiteliittimeen.
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VL2:n ohjauspaneeli – esimerkkejä käyttötilanteista:
Seuraavassa on kuvauksia eri käyttötilanteista:

Hätä/seis-painike on aktivoitunut – näytöllä ei pala mikään
valo. Jos punainen valo kohdassa
palaa, Yleiskone on
pysähtynyt, sillä turvapiiri on katkaissut koska kulhon kannattimet ovat alhaalla tai turvasuojus on avattu.

Laitteeseen on kytketty virta ja se on valmis käynnistykseen – tästä osoituksena on kohdassa
vilkkuva vihreä valo!
On mahdollista asettaa aloitusnopeus painamalla yhtä kiinteistä nopeuksista tai
, ennenkuin
painetaan. Kun
painetaan, Yleiskone aloittaa pienimmällä nopeudella.
Käyntiaika asetetaan painamalla

tai

Ohjelma käynnistetään painamalla ensin
numeroa, esim.
ohjelmalle nro 1.

Yleiskone toimii ja nopeus on valittu – neljä diodia nopeuden
näytössä palaa.
Nopeutta voidaan muuttaa painamalla yhtä kiinteiden nopeuksien painiketta tai
tai
.
Yleiskone voidaan pysäyttää nollaamatta ajastinta painamalla
. Yleiskone käynnistetään uudelleen painamalla
.

on painettu – keltainen diodi kohdassa

.
ja sitten haluttua

vilkkuu.

Yleiskone käynnis-tetään painamalla
. Ajastin käynnistyy
jälleen ja nopeus nousee valittuun nopeuteen. Jos
painetaan, ajastin nollautuu eikä yleiskone käynnisty, mutta on
valmis käynnistettäväksi – vihreä diodi kohdassa
vilkkuu
(ks. kuva 2).
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Yleiskoneen

toiminta:

Tekstikenttä (ajastin)

Kiinteät nopeudet

Nopeusnäyttö
Lisää nopeutta

Vähentää aikaa

REMIX-toiminto

Lisää aikaa

Käynnistys/pysäytys
Hätä/seis

Vähentää
nopeutta

Tauko

Ennen laitteen käynnistystä:

Käyntiajan näyttö:

•

Aseta haluamasi työkalu kulhoon

•

Aseta kulho kulhon nostokannattimet

•

Lukitse työkalu pikaliitäntään kääntämällä työkalua.

Ennen yleiskoneen käynnistystä voidaan asettaa käyntiaika
valitsemalla
tai
. Käyntiaika näkyy minuutteina ja sekunteina ajastinkentässä
ja
välillä.

•

Aseta suojus paikalleen

Maksimikäyntiaika on 60 minuuttia.

•

Nosta kulhoa nostokahvan avulla.

Sekoitettavien ainesten tarkastus käytön aikana:

•

Sähkövatkain on nyt valmiina käyttöön.

Jos yleiskone halutaan pysäyttää pudottamatta käyntiaikaa ja
nopeutta, paina
. yleiskone alentaa nopeutta ja pysähtyy
sitten – käyntiaika pysähtyy myös.

Käynnistä yleiskone:
Käynnistä yleiskone painamalla
Lisää nopeutta painamalla

.

Nyt on mahdollista alentaa kulhoon ja tarkastaa ainekset.

.

.

, jolloin yleiskone käynnistyy ja kasvatNosta kulho ja paina
taa nopeuden arvoon, joka oli valittu ennenkuin
painettiin.
Myös käyntiaika jatkuu.

Kenttien
alapuolella oleva nopeuden osoitin näyttää
työvälineen nopeuden.

Jos kulho lasketaan yleiskoneen ollessa pysähdyksissä, käynon painettava, jotta yleiskone käynnistyy.
tiaika nollautuu

Neljä kiinteää nopeutta:

Laitteen pysäytys

Vähennä nopeutta painamalla

.

Tai valitse joku kiinteä nopeus painamalla

,

,

Kun haluat valita nopeuden nopeasti, käytä alueita

tai

-

.

Eri tapoja pysäyttää laite:

Alue

vastaa alinta nopeutta, n. 110 rpm.

•

Paina painiketta

. Käyttöaika nollautuu.

Alue

vastaa n. 212 rpm.

•

Paina painiketta

. Käyttöaika ei nollaudu

Alue

vastaa n. 318 rpm.

•

Paina hätäpysäytintä – käyttöaika nollautuu.

Alue

vastaa maksiminopeutta, n. 420 rpm.

•

Kallista suojusta – käyttöaika nollautuu.

•

Laske kulhoa – käyttöaika nollautuu.

Kiinteitä nopeuksia on mahdollista muuttaa – ks. kohta
„Kiinteiden nopeuksien muuttaminen».

Kaikissa näistä tapauksista sähkövatkain voidaan käynnistää
.
uudelleen painamalla painiketta
Sähkövatkain käynnistyy hitaimmalla nopeudella.
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Remix-toiminto:

Ylikuormitus
Sähkövatkainta ei saa ylikuormittaa.

Remix-erikoistoiminto tarjoaa oikotien reseptien ohjelmointiin.
Yleiskonetta käytettäessä kaikki komennot tallentuvat. Kun
resepti on valmis ja
painetaan, voidaan tallentaa koko
resepti ohjelmanumeron alle.

Mahdollisia ylikuormituksen aiheuttajia:
•

Taikina on poikkeuksellisen sitkeää ja raskasta.

•

Käytettävissä on neljä ohjelmanumeroa.

•

•

Ohjelmaa ei voida poistaa, mutta se voidaan korvata
uudella.

Sekoitustyökalua käytetään suositeltua suuremmalla nopeudella.

•

Käytetään väärää sekoitustyökalua.

Ohjelmat eivät tuhoudu virran katketessa.

Suuria rasva- ja pakastekokkareita on pienennettävä ennen kulhoon laittamista.

•

Ohjelman tallentaminen:
•

Paina ensin

•

Vie koko resepti läpi taukoineen ja nopeuden muutoksineen.

•

Paina

•

Tallenna ohjelma numerolle 1 pitämällä sekä
että
painettuina, kunnes ohjelman kokonaisaika ilmestyy
ajastimen näyttöön. Ajastimen kentässä vilkkuu tämän
jälkeen „P1” kolme kertaa.

.

.

Jos laitetta ylikuormitetaan pitkään, taajuusmuutin katkaisee
laitteesta virran.
Ajastinkentässä näkyy

,

tulee

. Noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa

Menettely ylikuormituksen tapahtuessa.

Menettely ylikuormituksen tapahtuessa
Paina hätä/seis-painiketta.

Ohjelman käyttö:

•

Vapauta hätä/seis-painike.

•

•

Käynnistä yleiskone painamalla

•

Jos nopeutta tai aikaa muutetaan tai
painetaan ohjelman toiminnan aikana, ohjelma pysähtyy ja sekoitinta
on käytettävä manuaalisesti.

•

Turvasuojus voidaan poistaa ohjelman käytön aikana.
Kun turvasuojus on takaisin paikalleen, ohjelmaa voidaan jatkaa painamalla
.

•

Jos ohjelmaa sisältää tauon, yleiskone pysähtyy ja
samalla kuuluu äänimerkki. Kun käyttäjä haluaa käynnistää yleiskoneen uudelleen, paina
niin ohjelma
jatkuu jälleen.

Kiinteiden nopeuksien muuttaminen:
Alueille
ja
on mahdollista muuttaa nopeus tulevia sekoitustöitä varten. Paina
tai
, jotta voit säätää nopeutta
ylös- tai alaspäin.

. No-

peutta ei alenneta, mutta sähkövatkain pysähtyy ja näyttöön

•

Paina ensin lyhyesti
ja sitten
. Nyt „P1” ilmestyy
ajastimen näyttöön ja heti sen jälkeen näkyy ohjelman
kokonaisaika. Ohjelma käynnistetään painamalla
.

tai

.

Suositeltavat maksiminopeudet:

Suositeltavat maksiminopeudet (tehdasasetus).

Suositeltavat maksiminopeudet lisälaiteliittimelle:

Jos on tarpeen tallentaa säädetty nopeus, paina
tai
kunnes kuulet kaksi piippausta ja kaksi diodia vilkkuu nopeuden osoittimessa. Säädetty nopeus on nyt tallennettu muistiin.

Tehdasasetuksen voi palauttaa painikkeille
ja
painamalla
ja
samanaikaisesti kunnes kuuluu piippaus.

Ajastimen nollaus:
Ajastin voidaan nollata painamalla samanaikaisesti
ja
. Jos ajastin nollautuu yleiskoneen ollessa käynnissä,
yleiskone pysähtyy.
Suositeltavat maksiminopeudet lisälaiteliittimelle (tehdasasetus).
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VL-2-ohjaus, virhekoodit ja ratkaisuvaihtoehdot:
Virhekoodit ja ratkaisuvaihtoehdot:
VL2-ohjauspaneeliin voi ilmestyä seuraavanlaisia virhekoodeja:
Taajuusmuuttajan lämpötila liian korkea.
Ratkaisu: Kytke yleiskone pois päältä ja anna sen jäähtyä.
Väärä jännite.
Ratkaisu: Vertaa laitteen arvokilpeen merkittyä jännitettä paikalliseen jännitteeseen.
Moottoria on ylikuormitettu jatkuvasti ja pitkän aikaa. Kuormitus on ollut 100 –150% maksimikuormituksesta.
Ylikuormitusta tapahtuu tyypillisesti sekoitus/vispaustoiminnoissa käytettäessä vakiokuormitusta.
Ratkaisu: Kytke yleiskone pois päältä ja vähennä ainesten määrää kulhossa. Käytä alempaa nopeutta käynnistäessäsi
koneen uudelleen.
Moottoria on ylikuormitettu lyhyen aikaa. Kuormitus on ollut 150% maksimikuormituksesta. Ylikuormitusta tapahtuu
tyypillisesti alustettaessa taikinoita vaihtelevalla kuormituksella.
Ratkaisu: Kytke yleiskone pois päältä ja vähennä ainesten määrää kulhossa. Aktivoi hätä/seis-painike ja vapauta se sitten.
Käytä alempaa nopeutta käynnistäessäsi laitteen uudelleen. Jos virhekoodi ei häviä, taajuusmuuttaja on viallinen.
Kohdassa ”Huolto-ohjeet” sivulla 10 kerrotaan kuinka pääset käsiksi taajuusmuuttajaan.
Moottorin liian korkea lämpötila.
Ratkaisu: Kytke yleiskone poiis päältä ja anna sen jäähtyä. Vähennä ainesten määrää kulhossa. Käytä alempaa nopeutta
käynnistäessäsi koneen uudelleen.
Tiedonsiirtovirhe. Ohjauspaneelin ja taajuusmuuttajan välinen kaapeli on viallinen.
Ratkaisu: Varmista, että kaapeli on kytketty kunnolla pistokkeisiin. Vaihda kaapeli tarvittaessa.
,

og

Yleiskone on ylikuormittunut sekoitettaessa paksua taikinaa tai vastaavaa

Ratkaisu: Vähennä ainesten määrää kulhossa. Jaa taikina pienempiin osiin tai ohenna taikinaa ennen yleiskoneen uudelleenkäynnistystä. Jatka sekoitusta

Virhetoiminnot, jotka eivät aiheuta virhekoodin ilmestymistä näyttöön:
Yleiskone ei käynnisty kun

painetaan, mutta ajastin toimii normaalisti. Näytölle ei tule virhekoodia.

Ratkaisu: Taajuusmuuttaja on viallinen ja vaihdettava. Kohdassa ”Huolto- ohjeet” sivulla 10 kerrotaan kuinka pääset käsiksi
taajuusmuuttajaan.
Yleiskone ei käynnisty kun

painetaan. Näytölle ei tule virhekoodia.

Ratkaisu: Aktivoi hätä/seis-painike ja vapauta se sitten. Nyt näytöllä pitäisi näkyä kaksi erilaista koodia. Ensimmäinen on
pieni neliö näytön ensimmäisen merkin yläpuolella ja sen jäljessä on versiokoodi, joka tarkoittaa ohjauspaneelin
ohjelmaversiota. Seuraava koodi on pieni neliö näytön ensimmäisen merkin alapuolella ja sen jäljessä on versiokoodi, joka tarkoittaa taajuusmuuttajan ohjelmaversiota. Jos mitään koodeja ei näy tai jos näkyy vain ensimmäinen koodi, virhe voi johtua joko ohjauspaneelin ja taajuusmuuttajan välisestä johtimesta, joka on viallinen,
tai viallisesta taajuusmuuttajasta.
Yleiskone on täysin virraton ja ohjauspaneeli on pimeä.
Ratkaisu: Tarkista sähköliitäntä. Jos liitäntä ja virtalähde ovat kunnossa, vika on
joko ohjauspaneelin ja taajuusmuuttajan välisessä johtimessa tai taajuusmuuttajan sulakkeessa. Kohdassa ”Huolto- ohjeet” sivulla 10
kerrotaan kuinka pääset käsiksi taajuusmuuttajaan.
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Testiohjelmat:
Pääset yleiskoneen testitilaan näin:
Nosta kulhoa ja sulje turvasuojus, paina hätä/seis-painiketta.
Pidä

ja

painettuina ja vapauta hätä/seis-painike samanaikaisesti. Käy nyt läpi neljä testiohjelmaa:

Testiohjelma 1:

Kenttien testaus

Käynnistä testiohjelma 1 painamalla
HUOM. Kentät täytyy aktivoida seuraavassa järjestyksessä:
Paina lyhyesti seuraavia kenttiä:

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

.

Yleiskone suorittaa automaattisesti seuraavat kolme testiohjelmaa:

Testiohjelma 2:

Valodiodien testaus

Käynnistä testiohjelma 2 painamalla
Ensimmäisten 20 sekunnin ajan numero 2 vilkkuu näytöllä – remix-muisti tyhjentyy. Sitten nopeusnäytön valodiodit
syttyvät yksitellen samalla kun ohjauspaneelin muut valodiodit palavat.

Testiohjelma 3:

Taajuusmuuttajan virtapiirin testaus

Käynnistä testiohjelma 3 painamalla
Moottori käynnistyy ja pyörii noin 20 sekuntia. Näiden 20 sekunnin kuluttua tekstiä tulee näytölle. Tekstisisältö
vaihtelee ja sitä käytetään vain testaukseen.

Testiohjelma 4:

Turvapiirin mikrokytkinten testaus

Käynnistä testiohjelma 4 painamalla
HUOM. On tärkeää säilyttää oikea järjestys.
Numero 1 näkyy näytöllä kunnes turvasuojus avataan.

•
•
•

Avaa ja sulje turvasuojus. Näyttöön pitäisi nyt vaihtua numero 2. Jos näyttöön ei vaihdu numero 2, turvasuojuksen
mikrokytkin on viallinen.
Nosta ja laske kulhoa jälleen. Näytössä näkyy nyt numero 3. Jos näyttöön ei tule numero 3, kulhon kytkin on
viallinen.
Päätä testi painamalla hätä/seis-painiketta ja vapauta painike sitten. Näytössä näkyvät nyt ohjauspaneelin ja
taajuusmuuttajan versiokoodit kuten on aiemmin mainittu kohdassa ”VL-2-ohjaus, virhekoodit ja ratkaisuvaihtoehdot”
.

Testiohjelmia ei ole tarpeen suorittaa missään tietyssä järjestyksessä. Ohjelmat voidaan suorittaa yksittäin.
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Huolto-ohjeet:
Ennen korjaus- tai säätötoimiin ryhtymistä laitteesta on katkaistava virta
irrottamalla liitäntäjohto sähköverkosta.

5A

5B

3B

3C

6D
13C

6F
13A 13B

6A

6

6B

6C

6E

2

13D

5C
3
1A
5
1

4B
4A
4
3A

7

3D
10A
10

8B
13
12
Ruuvit pitää
kiristää seuraaviin kiristysmomentteihin:

8
8F

10A - 8,8 Nm

8A

13B - 18 Nm
13C - 9 Nm

11

13D - 9 Nm

8E
Laite on kiinnitettävä pöytätasoon
neljällä M8-pultilla. Pulttien pituuden on
oltava 130 mm + pöytätason paksuus.

8C

8D

13
1

Irrota takaosa irrottamalla kaksi ruuvia (1A).

2

Yleiskoneen kansi voidaan irrottaa, kun takaosa (1) on irrotettu. Paina kantta hieman taaksepäin ja nosta se irti.

3

Irrota ohjauspaneeli irrottamalla lisälaiteliittimestä kumitiiviste (3A) ja sormiruuvi (4A). Irrota mutteri (3B) ja löysennä kaksi ruuvia (3C). Ruuvien täytyy olla edelleen kiinni kahdessa kiinnikkeessä (3D), jotka nostetaan ylös
ruuvien avulla

4

Irrota lisälaiteliitin poistamalla sormiruuvi (4A), kuminen tiiviste (3A) ja ohjauspaneeli (3). Irrota ruuvi (4B).

5

Irrota näyttökortti löysentämällä ruuvi (5A) ja poistamalla muovirasia (5B). Irrota neljä ruuvia (5C).

6

Poly V -hihna voidaan vaihtaa seuraavasti:

		

		
		

a) Irrota laitteen kansi (1) ja suojus (2).
b) Irrota neljä mutteria (6A), jotka pitävät moottorin tukilevyä (6B) paikoillaan. Työnnä tukilevyä yleiskoneen etuosaan päin. Tällöin hihna löystyy, joten se voidaan nostaa irti moottorin hihnapyörästä (6C) ja sekoituspään
hihnapyörästä (6D).
c) Asenna uusi Poly V -hihna työntämällä sitä alaspäin kahden hihnapyörän ylitse.
d) Kiristä Poly V -hihna työntämällä moottorin tukilevyä yleiskoneen takaosaa kohden. Käytä isoa ruuvitalttaa tai
vastaavaa pitämässä tukilevyä paikallaan ruuvien asetuksen ja kiristyksen aikana.

6C

Moottorin hihnapyörä voidaan poistaa irrottamalla lukitusrengas (6E) ja käyttämällä ulosvetolaitetta..

6D

Sekoituspään hihnapyörä voidaan poistaa seuraavasti:

		
		

7
		
		
		

8
		
		
		

6G

a) Irrota kansi (1), muovisuojus (2) ja Poly V -hihna (6).
b) Irrota hihnapyörästä kuvaan merkityt ruuvit (6F). Hihnapyörä
voidaan nyt nostaa pois lukitusrenkaasta.
c) Lukitusrenkaat irrotetaan akseleista ruuvaamalla yhtä kuvaan
merkityistä ruuveista noin yhden kierroksen verran keskireikään
(6G). Lukitusrengas voidaan nyt irrottaa.
Moottori voidaan irrottaa seuraavalla tavalla:

6F

a) Katkaise laitteesta virta tai irrota liitäntäjohto sähköverkosta.
b) Poista kansi (1), muovisuojus (2), Poly V -hihna (6) kansilevy
(8A) ja Taajuusmuuttaja (8).
c) Irrota moottorin johto.
d) Irrota neljä mutteria (6A) ja moottorin tukilevy (6B). Moottori (7)
voidaan nyt nostaa irti laitteesta.
Taajuusmuuttaja voidaan irrottaa seuraavalla tavalla:

6D

Ruuvit (6F) tulee kiristää 30 Nm

9

a) Poista kansilevy (8A) löysentämällä mutterit (8B).
b) Irrota laitteen pohjassa olevat kaksi mutteria (8C).
c) Taajuusmuuttaja kiinnikkeineen (8D) ja asennuslevyineen (8E) voidaan nyt irrottaa yleiskoneesta.
d) Asennuslevy voidaan irrottaa taajuusmuuttajasta
irrottamalla mutteri (8F).
8H

		

9

10 ampeerin Sulake vaihdetaan irrottamalla taajuusmuuttaja (8) ja irrottamalla mutterit (8G). Suojakotelo
(8H) voidaan nyt irrottaa.
8G
8

14

10A

10
Ruuvit pitää
kiristää seuraaviin kiristysmomentteihin:
10A - 8,8 Nm
13B - 18 Nm
13C - 9 Nm
13D - 9 Nm

10

Sekoituspää voidaan irrottaa seuraavalla tavalla:
a) Poista yleiskoneen kansi (2), ohjauspaneeli (3), lisälaiteliitin (4), Poly V -hihna (6) ja sekoituspään hihnapyörä (6D).
b) Irrota ylälevy (13A).
c) Irrota ruuvit (10A) ja nosta kiertosekoittimen pää pois.
d) Kiertosekoittimen pään voi kiinnittää takaisin suorittamalla edellä kuvatut vaiheet käänteisessä järjestyksessä.
Huomioi kiristysruuvien vääntömomentit.

11

5 ampeerin sulake voidaan vaihtaa vetämällä ulos
kaapelitulpan (11B) yläosassa oleva pieni vetolaatikko (11A). Vaihda palanut sulake varasulakkeeseen (11C).
11

11A

11
11B

11C

15
12

Vaihda kulhon tunnistuskytkin seuraavalla tavalla:
a) Poista kansi (8A) laitteen takaa.

12

b) Irrota taajuusmuuttaja (8) ja kiinnikkeet (8D).
c) Kulhon tunnistinkytkimen (12) voi ottaa irti ruuvaamalla
auki kaksi mutteria (12B) ja irrottamalla kaksi punaista
johtoa. Hyppyjohdinta ei saa siirtää paikaltaan.
d) Asenna uusi kytkin kannattimeen.

12A

e) Johdot pitää asentaa kytkimeen niin, että kaksi keskihaaraa ovat tyhjiä.

12B

13

Ruuvit pitää
kiristää seuraaviin kiristysmomentteihin:

Vaihda mikrokytkin (kannattimellinen) turvasuojukseen seuraavalla tavalla:
a) Poista laitteen kansi (1), suojus (2) ja ohjauspaneeli (3).
b) Irrota sekoituspään hihnapyörä (6D).

10A - 8,8 Nm

c) Poista kansilevy (13A) löysentämällä neljä mutteria (13B) ja ruuvit (13C).

13B - 18 Nm

d) Irrota sekoituspään (10)

13C - 9 Nm

e) Leikkaa poikki osuudet, jotka kiinnittävät johdot koneen yläosaan, jotta johtoja
voi liikuttaa.

13D - 9 Nm

f)

Irrota naarasliittimestä pistoke, joka liittää johdon kytkimeen (13E).

g) Poista kannatin ja siinä oleva mikrokytkin irrottamalla ruuvit (13D).
h) Suorita edellä kuvatut vaiheet käänteisessä järjestyksessä.
Huomioi kiristysruuvien vääntömomentit

13D

13E

13

RN20-194.28M

RN20-194.27M

RN20-194.26M

RN20-194.25M

RN20-194.39M

RN20-194.17M

RN20-194.16M

RN20-194.15M

RN20-194.19M

musta

keltainen

punainen

oranssi

musta

keltainen

punainen

oranssi

CR10-194.39M

RN20-194.37M

RN20-194.29M
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Johdotuskaavio:

Kirkebjerg Søpark 6

1 x 200 - 240V AC + N + PE
virtalähde
Strøm
forsyning
Sulake
naaraspistoke
1 x 200 - 240V
+ N + PE
Max.AC10A
Stikbrønd inkl. 10A sikring

-F1
-F1

Sirking 10A
sulakkeen10A

Päävirtajohto

Sininen

EMC Filterbox
EMC-suodin

Ruskea

-F1
-F2
-M1
-Q1
-Q1
-S1
-S2
-S3
-W1
-W2
-W3
-W3
-W4
-W5
-W6
-W7
-W8
-W9
-W10
-W11

Sininen

musta
Sort

Sininen

Musta

Musta

Hätä/seis

Projekttitel:
Projekttitel:
Kunde:
Kunde:
Sidetitel:
Sidetitel:
Filnavn:
Filnavn:
Sideref.:
Sideref.:
Diagram
Diagram
30.010-08.02.01
30.010-08.02.01

RN10, 10L,
RN10,
10L, VL2
VL2 styring
styring

-S3
-S3

Turvasuojuksen

Fuse slow
Sirking
træg
10A
10A
ø5x20
ø5x20
Filterbox
EMC
Filter box
Hoved motor HFE110
Motor
Frekvensomformer
Frequency
inverter RN10
MVR-2
VL-2
Front
Front
panel
panel
Nødstop stop
Emergency
Sikkerhedsskærm
Safety
guard
Kedelswitch
Bowl
detektering
Hovedstrøms
Main
power cable,
kabel,1F,1F,3-wire
3-leder
Nødstopskabel
Emergency
stop cable
Sikkerhedskredskabel
Cable
for safety circuit VL2
VL2
Sikkerhedskredskabel
Cable
for safety circuit VL2
VL2
Nødstopskabel
Emergency
stop- cable
Frekvensomformer
- Frequency inverter
VL2 VL2
Kommunikationskabel
Connunication
cable VL2
VL2
Kommunikationskabel
Connunication
cable VL2
VL2
Kommunikationskabel
Connunication
cable VL2
VL2
Sikkerhedskabel
Safety
cable - Frequency
- Frekvensomformer
inverter VL2 VL2
Skærmmicrokabel
Cable
for guard micro
VL2 VL2
Motorkabel
Motor
Cable--Frekvensomformer
Frequency inverterVL2
VL2
Motorkabel
Motor
Cable3F
3 Phases
VL2 VL2

Musta

Gul
keltainen

R20E-418.9
CR10-194.35M
RN20-85.1
CR10-552.2M
RN20-501
CR10-174.35
56SN20-31
56CR10-111M
RN10-194.15M
CR10-194.39M
RN10-194.17M
RN20-194.17M
RN20-194.28M
RN20-194.39M
RN20-194.19M
RN20-194.29M
RN20-194.27M
RN20-194.37M
RN20-194.26M
RN20-194.16M

Musta

Rød
punainen

Taajuusmuuttaja

-S4
-S4

Oranssi
Oranssi
Oranssi

Sininen

Oranssi
Oranssi
Oranssi

-F2
-F2

Keltainen/Vihreä

virtalähde

Moottori

Kulhon kytkin

Vihreä
Musta

Keltainen/Vihreä
Ruskea

Vihreä
Musta

Keltainen/Vihreä
Ruskea

&FS1
&FS1
01 Siderev.:
01
Siderev.:
CE // CE
CE
CE Sidst
Sidst udskrevet:
udskrevet:
Sidst rettet:
Sidst
rettet:

Projektrev.:
Projektrev.:

Musta

Keltainen

Keltainen

Sininen

Valkoinen

Valkoinen

Musta

Sininen

Sininen

Punainen

Sininen

7
7

Punainen

6
6

Sagsnr.:
Sagsnr.:
DCC:
DCC:
Tegningsnr.:
Tegningsnr.:
Konstr. (projekt/side):
Konstr.
(projekt/side):
Godk. (dato/init):
Godk.
(dato/init):

Ohjauspaneeli

5
5

Kedel detektering

Punainen

Sininen

4
4

Ruskea

Punainen

3
3

Ruskea
Ruskea

Ruskea

Orange
oranssi

2
2

1
1
2
2

Punainen
Punainen
1
1
2
2

Hätä/seis

1
1

Valkoinen

Ohjauspaneeli
VL-2 front
panel
Punainen
Musta

PE Runko

PC|SCHEMATIC Automation
PC|SCHEMATIC
Automation
Side
Side
5
5
1:1
1:1
Målestok:
Målestok:
Forrige side:
Forrige
side:
4
4
12-10-2017 Næste
12-10-2017
Næste side:
side:
6
6
06-10-2017 Antal
06-10-2017
Antal sider
sider ialt:
ialt:
22
22

Musta

Vihreä

Keltainen

Valkoinen

Sininen

Punainen

8
8

17

Kytkentäkaavio:

18
Indhold af Overensstemmelseserklæring, (Maskindirektivet, 2006/42/EC, Bilag II, del A)
Contents of the Declaration of conformity for machinery, (Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II., sub. A)
Inhalt der Konformitätserklärung für Maschinen, (Richtlinie 2006/42/EG, Anhang II, sub A)
Contenu de la Déclaration de conformité d’une machine, (Directive Machine 2006/42/CE, Annexe II.A)
Inhoud van de verklaring van overeenstemming voor machines, (Richtlijn 2006/42/EC, Bijlage II, onder A)
Contenido de la declaración de conformidad sobre máquinas, (Directiva 2006/42/EC, Anexo II, sub A)
Fabrikant; Manufacturer; Hersteller; Fabricant; Fabrikant; Fabricante:
Adresse; Address; Adresse; Adresse; Adres; Dirección:

DK
EN
DE
FR
NL
ES

Varimixer
A/S
………………………………………………………………….……
Kirkebjerg
Søpark 6, DK-2605 Brøndby, Denmark
……………………………………………………………………….

Navn og adresse på den person, som er bemyndiget til at udarbejde teknisk dossier
Name and address of the person authorised to compile the technical file
Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen
Nom et adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique
naam en adres van degene die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen
nombre y dirección de la persona facultada para elaborar el expediente técnico
Navn; Name; Name; Nom; Naam; Nombre:
Adresse; Address; Adresse; Adresse; Adres; Dirección:
Sted, dato; Place, date; Ort, Datum; Lieu, date ; Plaats, datum ; Place, Fecha:

Kim Jensen
……………………………………………………………………….
Kirkebjerg Søpark 6, DK-2605 Brøndby, Denmark
.........................................................................
Brøndby,
14-03-2018
........................................................................

Erklærer hermed at denne røremaskine
Herewith we declare that this planetary mixer
Erklärt hiermit, dass diese Rührmaschine
Déclare que le batteur-mélangeur ci-dessous
Verklaart hiermede dat Menger
Declaramos que el producto batidora
•

er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i Maskindirektivet (Direktiv 2006/42/EC)
is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC)
konform ist mit den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie (Direktiv 2006/42/EG)
Satisfait à l’ensemble des dispositions pertinentes de la Directive Machines (2006/42/CE)
voldoet aan de bepalingen van de Machinerichtlijn (Richtlijn 2006/42/EC)
corresponde a las exigencias básicas de la Directiva sobre Máquinas (Directiva 2006/42/EC)

•

er i overensstemmelse med følgende andre CE-direktiver
is in conformity with the provisions of the following other EC-Directives
konform ist mit den Bestimmungen folgender weiterer EG-Richtlinien
Est conforme aux dispositions des Directives Européennes suivantes
voldoet aan de bepalingen van de volgende andere EG-richtlijnen
está en conformidad con las exigencias de las siguientes directivas de la CE
2014/30/EU
; 1935/2004 ; 10/2011 ; 2023/2006 ; RoHS 2011/65/EU , 822/2013 (DK only)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

Endvidere erklæres det
And furthermore, we declare that
Und dass
Et déclare par ailleurs que
En dat
Además declaramos que
•

at de følgende (dele af) harmoniserede standarder, er blevet anvendt
the following (parts/clauses of) European harmonised standards have been used
folgende harmonisierte Normen (oder Teile/Klauseln hieraus) zur Anwendung gelangten
Les (parties/articles des) normes européennes harmonisées suivantes ont été utilisées
de volgende (onderdelen/bepalingen van) geharmoniseerde normen/nationale normen zijn toegepast
las siguientes normas armonizadas y normas nacionales (o partes de ellas) fueron aplicadas
EN454:2014 ; EN60204-1:2006; EN12100-2011
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
EN61000-6-1:2007; EN61000-6-3:2007
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
DS/EN
1672-2 + A1:2009
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
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Innehåll i örsäkran om maskinens överensstämmelse, (Maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga 2, A)
Contenuto della dichiarazione di conformità per macchine, (Direttiva 2006/42/CE, Allegato II, parte A)
Sisukord masina vastavusdeklaratsioon , (Masinadirektiiv 2006/42/EÜ, lisa II, punkt A)
Treść Deklaracja zgodności dla maszyn (Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, Załącznik II, pkt A)
Sisältö vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta (Konedirektiivi 2006/42/EY, Liite II A)

Tillverkare; Fabbricante; Tootja; Producent; Valmistaja:
Adress; Indirizzo; Aadress; Adres; Osoite:

SV
IT
ET
PL
FI

Varimixer A/S
………………………………………………………………….……
Kirkebjerg Søpark 6, DK-2605 Brøndby, Denmark
……………………………………………………………………….

Namn och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen:
Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico
Tehnilise kausta volitatud koostaja nimi ja aadress
Imię i nazwisko oraz adres osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej
Henkilön nimi ja osoite, joka on valtuutettu kokoamaan teknisen tiedoston

Namn; Nome e cognome; Nimi; Imię i nazwisko; Nimi:
Adress; Indirizzo; Aadress; Adres; Osoite:
Ort och datum; Luogo e data; Koht, kuupäev; Miejscowość, data; Paikka, aika:

Kim Jensen
……………………………………………………………………….
Kirkebjerg
Søpark 6, DK-2605 Brøndby, Denmark
.........................................................................
Brøndby,
14-03-2018
........................................................................

Försäkrar härmed att denna blandningsmaskin
Con la presente si dichiara che questo mixer planetaria
Deklareerime käesolevaga, et Planetaarmikseri
Niniejszym oświadczamy, że mikser planetarny
vakuuttaa, että tämä mikseri tyyppi
•

överensstämmer med tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet (2006/42/EG)
is è conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE)
vastab kehtivatele masinadirektiivi (2006/42/EÜ) nõuetele
spełnia wymagania odpowiednich przepisów dyrektywy maszynowej (2006/42/WE)
on konedirektiivin (2006/42/EY) asiaankuuluvien säännösten mukainen

•

överensstämmer med bestämmelser i följande andra EG-direktiv
è conforme alle disposizioni delle seguenti altre direttive CE
vastab järgmiste EÜ direktiivide nõuetele
spełnia wymagania przepisów innych dyrektyw WE
on seuraavien muiden EY-direktiivien säännösten mukainen
2014/30/EU; 1935/2004 ; 10/2011 ; 2023/2006 ; RoHS 2011/65/EU ; 822/2013 (DK only)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

Vi försäkrar dessutom att
e che
Lisaks ülaltoodule deklareerime, et
Ponadto oświadczamy, że
ja lisäksi vakuuttaa, että
•

följande (delar/paragrafer av) europeiska harmoniserade standarder har använts
sono state applicate le seguenti (parti/clausole di) norme armonizzate
kasutatud on järgmisi Euroopa harmoniseeritud standardeid (või nende osi/nõudeid)
zastosowano następujące części/klauzule zharmonizowanych norm europejskich
seuraavia eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja (tai niiden osia/kohtia) on sovellettu
EN454:2014 ; EN60204-1:2006; EN12100-2011
……………………………………………………………………………………………………………………………………..................
EN61000-6-1:2007; EN61000-6-3:2007
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
DS/EN 1672-2 + A1:2009
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
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Varimixer A/S
Kirkebjerg Søpark 6
DK-2605 Brøndby
Denmark

Telefon: 43 44 22 88
info@varimixer.com
www.varimixer.com

