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• Porozumění a dodržení bezpečnostních 
předpisů předejde úrazům . 

 
• Obsluhujte a udržujte přístroj dle návodu  
 
• Porušené díly je nutno okamžitě vyměnit  
 
• Výrobce si vyhrazuje:Technické změny 

nebo vylepšení lze provést bez 
předchozího upozornění. 

 
 

• Tento návod obsahuje upozornění která je 
nutné dodržovat pro minimalizaci rizika  

 
• Znalosti a trénink jsou předpoklady pro 

bezpečnou práci s tímto přístrojem.  
 
• Špatná obsluha může být velmi 

nebezpečná.  
 
• Seznamte se důkladně s tímto návodem 

aby jste dosáhli správné obsluhy přístroje.  
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Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Držte přístroj vždy pevně oběma rukama  
• Dbejte aby všechny bezpečnostní kryty 

byly správně namontovány. 
• Překontrolujte přístroj na poškození.  
• Zkontrolujte aby větrací mřížky nemohly 

nasát nečistoty.  
• Dbejte aby elektrické připojení odpovída-

lo technickým parametrům.  
• Kontrolujte pravidelně elektrické kabely. 
 
Montáž: 
• Nasaďte vibrační flašku na přírubu moto-

ru.  
• Natočte závit vibrační flašky na přírubu 

motoru, dbejte aby spoj byl čistý bez 
nečistot.   

• Dotáhněte závit pevně kukou. Pozor¨: 
Levý závit.  

 
 
 
 
 

Řádné použití 

• Tento přístroj používejte pouze na beton.  
• Použití pro tyto druhy betonu: 
 
KP (plastický Beton)  
KR (měký Beton)  
KF (tekoucí Beton) 
 
• Nepoužívejte přístroj k jiným ůčelům  

• Dbejte bezpečnostních předpisů a 
neprovádějte žádné technické změny na 
přístroji. 

• Dbejte bezpečnostních předpisů.  
• Přístroj používejte pouze v bezvadném 

technickém stavu.  
• Poruchy okamžitě odstraňte   
• Jednotlivé komponenty nepoužívejte k 

jiným účelům  
• Dodržujte návod k obsluze a údržbě   
 

Před použitím  
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Všeobecné bezpečnostní 
 předpisy 

• Znalost a zkušenost jsou předpokladem 
pro bezpečný provoz.  

• Seznamte se s obsluhou a nechte praco-
vat s přístrojem jen proškolené osoby.  

• Používejte jen orginální náhradní díly. 
• Nenechávejte přístroj bez dozoru  
• Nenechávejte běžet motor bez dozoru.  
• Používejte přístroj jen k daným ůčelům   
• Nepokládejte přístroj na mokrý podklad. 
• Noste pracovní oděv  
• Noste ochrané brýle a chrániče sluchu   
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• Držte odstup od rotujících dílů   
 
• Obsluhujte přístroj jen když rozumíte 

obsluze   
• Uschováveje přístroj na suchém místě..  
• Neprovádějte na přístroji žádné 

bezpečnostní změny.  
• Nepoužívejte přístroj pokud nefunguje 

správně motor.  Pozor: před údržbou a 
čištěním vytáhněte kabel ze zásuvky.  

• Dbejte aby přístroj a obsluha měla pevné 
držení   

• Používejte ochranou zásuvku s funkčním 
uzeměním. 

• Použijte jen schválené prodlužovací 
kabely. Průřez  1,5mm² / 2,5mm²  délka 
ne delší než  50 m / 100 m  

• Nepoužívejte přístroj pokud je poškozen 
přívod proudu.  

• Rotující díly mohou způsobit těžké ůrazy. 
• Držte odstup rukou nohou a ošacení od 

pohiblivých dílů.  

• Držte přístroj vždy oběma rukama.  
• Buďte vždy opatrní.  
 
• Používejte jen orginální náhradní díly.  
• Přístroj čistěte jen vodou. Nepoužívejte 

chemické čističe ani vysokotlaké čističe.  
 
Kontrola: 
• Přístroj by se měl kontrolovat alespoň jed-

nou do roka. Poškozené díly je nutno 
vyměnit.  

• Dbejte předpisů ve vaší zemi.  
 
 
• Hluková hladina je orientační dle prostředí 

a použití může být i vyšší. Chraňte sebe i 
okolí ochranou sluchu.  
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Poznámky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EG-prohlášení o shodě 
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Obrázek 1: 
  1 - Příruba 
  2 - Kryt motoru 
  3 - Aretace vypínače 
  4 - Vypínač 
  5 - Síťový kabel 

Obrázek 1 

Obrázek 2 

Popis 
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Obrázek 2:  
  6 - Vibrační flaška 
  7 - Vibrační hlava 
  



Uvedení do provozu      

Údržba  

Příprava ke startu: 
• Pokud jste přístroj zkompletovali dle: 

návodu montáž , můžete přístroj zapnout.  
• Před zapnutím zkontrolujte dotažení 

všech šroubových spojů.  
• Zapněte vypínač a přístroj začne praco-

vat.  
• Uchopte přístroj oběma kukama a 

nezapomeňte uhodit vibrační hlavou o 
tvrdý podklad,aby začala vibrace. 

• K tomu uhoďte krátce špičkou vibrační 
hlavy o tvrdý podklad. 

• Při prvním použití je možné,že toto bude-
te muset několikrát opakovat.  

• Pokud nastala plná vibrace,můžete začít 
se zahuštěním betonu. Váš postup řiďte 
dle konsistence betonu.   

 
 
Ochrana přístroje: 
• Nepoužívejte přístroj za deště,nebo při 

přímém působení vlhkosti. 
• Při poškození prodlužovacího kabelu 

okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
Poškozený kabel se již nenemůže nikdy 
použít.  

 
• Překontrolujte přístroj na poškození. 

Všechny ochrané prvky musí být plně 
funkční a pohyblivé díly by měly být 
řádně uchyceny.  

• Pro zaručení správného chodu musí být 
všechny díly správně namontovány. 
Všechny poškozené díly a ochrané prvky 
musí být vyměněny.  

 

• Po každém použití přístroj vyčistěte a 
odstraňte betonové stříkance.  

• Pozor:Před čištěním nechte přístroj vych-
ladnout.  

• Pozor:Dbejte na to,aby se v pracovním 
okruhu stroje nenacházela žádná  osoba.  
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• Vibrační deska je v celku bezůdržbová.  
• Čistěte přístroj pravidelně a důkladně.  
 
• Dbejte na to,aby se do přístroje nedostaly 

žádné nečistoty.  
• Udržujte přírubu na motoru v čistotě.  
• Kontrolujte pravidelně dotažení všech 

matek a šroubů.  
• Pravidelné čištění je důležité,pro výkonost 

a životnost stroje.  
 
• Pozor:Různé čistící prostředky mohou 

poškodit plastové díly stroje,jako např. 
Benzin: chlorové čističe: čističe pro do-
mácnost. Vyhněte se použití těchto 
přípravků.  

• Před každým čiětění a údržbou vypněte 
motor a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.  

 

Odstranění problémů 

Technická data 
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Problém Odstranění 

Motor neběží 

Zkontrolovat zásuvku 
Zkontrolovat zástrčku 
Zkontrolovat vypínač 

Zkontrolovat kondenzátor 

Žádná vibrace 
Zkontrolovat správné spojení flašky a příruby 

Uhodit vibrační hlavou o tvrdý podklad. 
  

• Sledujte následující tabulku   
 

• Pokud nelze problém odstranit kontaktujte odborný servis l 

 Typ  HHBR35-1,5 
 Výkon  580 Watt 

 Síť  230 Volt / 50 Hz 

Otáčky motoru  2800 ot./min 

 Průměr vib.flašky  35 mm 

 Délka vib.flašky  1,5 m  

 Váha motoru  7,5 kg 


