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Originálny návod 

Vibrátor do betónu 

 

Vážený klient 

Ďakujeme za nákup nášho výrobku, prajeme Vám spokojnosť pri jeho používaní. Stali ste sa 

vlastníkom vibrátora do betónu. 

Tento vibrátor sa charakterizuje maximálnou bezpečnosťou a jednoduchou obsluhou. Patrí k hobby 

náradiu s rýchlou inštaláciou a vysokou výkonnosťou. 

Hoci je jednoduchý na obsluhu, jeho exploatácia musí byť v súlade s požiadavkami uvedenými nižšie 

v návode na obsluhu a s predpismi bezpečnosti a hygieny pri práci, ktoré sú záväzné na území, kde je 

prístroj používaný. 

Zásady poskytnutia prvej pomoci 

Osoby zasiahnuté elektrickým prúdom – je potrebné odpojiť zdroj napájania alebo sa zabezpečiť 

suchým izolantom, zasiahnutú osobu treba odtiahnuť od elektrického prúdu. Treba dať pozor, aby ste 

sa nedotkli holými rukami zasiahnutej osoby, kým nebude odvedená do bezpečnej vzdialenosti od 

elektrického prúdu. Bezodkladne treba privolať pomoc kvalifikovaného a školeného personálu. 

ZÁSADY BEZPEČNOSTI 

Miesto práce 

- Udržiavať ho v čistote, zachovávať poriadok, primerané osvetlenie. 

- Nepoužívať produkt v podmienkach, kde hrozí výbuch alebo vzplanutie (prítomnosť horľavých 

plynov, výbuchových materiálov, ľahko horľavých tekutín a prachu) 

Elektrická bezpečnosť 

- Zariadenie musí byť napojené do zásuvky s uzemnením (zásuvné kolíky) a s príslušnými 

parametrami prúdu. Sieť musí byť vybavená poistkami pre prípad náhleho kolísania napätia. Nie je 

dovolené akýmkoľvek spôsobom modifikovať konštrukciu zástrčky alebo pripájacej zásuvky. 



- Nevystavovať zariadenie dažďu, nepoužívať ho pri silnej vlhkosti. Voda, ktorá sa dostane do vnútra 

motora, zvyšuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. 

- Nezasahovať do stavby napájajúceho kábla. Poškodený ihneď vymeniť v profesionálnom servisnom 

bode. 

- Neprenášať zariadenie držiac ho za napájací kábel. Kábel nemôže mať kontakt s horúcim, s olejom, 

s ostrými hranami či pohyblivými mechanizmami.  

Osobná bezpečnosť 

- Nepoužívať zariadenia počas únavy, pod vplyvom liekov, návykových látok a alkoholu. Hrozí nehoda. 

- Pred zapojením zástrčky do zásuvky je potrebné sa uistiť, že vypínač je vypnutý. Neprenášajte 

zariadenie držiac prsty na vypínači. 

- Používajte prostriedky na bezpečnosť (odev, okuliare, ochranná prilba.) 

Varovanie 

1. Nepreťažujte zariadenie, keď pocítite nárast teploty tela motora. Prerušte prácu, až kým zariadenie 

nevychladne. 

2. Nepoužívajte zariadenie, keď je nefunkčný vypínač. 

3. Pred akýmkoľvek nastavovaním v zariadení ho vypojte z prúdu, vyberte zástrčku z napájajúcej 

zásuvky. 

4. Udržujte zariadenie v dobrom stave, starajte sa oň, dbajte na správne podmienky uschovania. 

5. Neskrúcajte kábel, nenoste zariadenie za kábel, nevypínajte ťahaním za kábel. 

Používanie tyče a záverečné odporúčania: 

- Aby ste ukončili prácu, najprv odpojte tyč po vytiahnutí z malty. 

- Vždy sa uistite, či je tyč pripojená k prúdu so správnymi parametrami, a či k nej bola vybraná 

správna kombinácia vibračných tyčí. 

- Vyberať správne tyče vzhľadom na množstvo malty, hustoty železnej výstuže, hustoty malty, 

parametre motora. 

- Vibrovanie nastáva v momente, keď sú na povrchu už viditeľné bublinky vzduchu. 

- Nepritískajte tyč o železnú výstuž, nezamotajte ju do železa. 

- Nerozprskujte maltu tyčou. 

Spustenie elektrického motora 



Pred spustením motora skontrolujte, či parametre sieťového napätia sú také, ako sú špecifikované na 

menovitej tabuľke motora. Predovšetkým skontrolujte hodnotu napätia frekvencie a či je výkon 

v zásuvke zodpovedný k pripájanému motoru. 

POZOR: Garancia zahŕňa len poškodenia elektrického motora, ktoré vyšli najavo počas prvého 

spustenia (výrobné chyby). 

Používanie predlžovacieho kábla  

Ak chcete pri práci použiť predlžovací kábel, uistite sa, že prierez kábla je aspoň dvakrát väčší ako 

kábel, ktorý napája zariadenie. 

Použitie 

Transmisijný hriadeľ by mal byť počas práce podľa možnosti rovný, ak je oblúk, tak len mierny. Uzly 

alebo tesné oblúky počas práce sa ukončia predčasným a nepotrebným poškodením hriadeľa, 

dokonca jeho náhlym zničením. 

Vyhnite sa blízkosti transmisijného hriadeľa a zdrojom tepla, zabráňte možnosti zosuvu hriadeľa na 

ostré hrany, chráňte ho pred ťažkými strojmi, ktoré by ho mohli rozpučiť a takisto pred všetkými 

predmetmi, ktoré by ho mohli poškodiť alebo znížiť jeho hnacie vlastnosti Betón musí byť vibrovaný 

v úrovňových priestoroch, tyč nikdy nemôže byť používaná na premiestňovanie betónu na boky. 

Pri používaní tyče ø25 mm maximálne rozpätie zavibrovaného betónu je 15 cm, pri použití tyče ø35 

mm to bude 20 cm, pri použití tyče ø45 mm alebo ø60 mm to bude 25 až 30 cm. 

Vibrátor sa nesmie zastavovať, keď je tyč v betóne. Treba najskôr vytiahnuť tyč z betónu. 

Chráňte elektrický kábel pred olejom, teplom, tekutinami, predmetmi s ostrými hranami, ťažkými 

predmetmi a všetkým, čo by ho mohlo poškodiť alebo preťať. Nedovoľte neškolenému personálu 

pracovať s vibrátorom alebo manipulovať pri elektrickej inštalácii vibrátora. 

POZOR: Hadica (ohybný hriadeľ) sa nesmie ohýbať!   

 

ZLE  DOBRE  ZLE  DOBRE 

POZOR: Ohýbanie hadice počas práce vedie k značnému skráteniu jeho životnosti, môže tiež viesť 

k jeho násilnému poškodeniu. 

Údržba 

Po každých 40 hodinách práce treba vykonať údržbu a maximálne každé štyri mesiace riadnu 

prehliadku celého vibrátora. 



- Tyč: Prehliadka spočíva na demontáži súčastí, skontrolovanie stavu jednotlivých častí a prípadne 

výmena poškodených alebo opotrebovaných častí, čistení a mazaní ložísk. 

- Ohybný hriadeľ s ochranou (hadica): Po demontáži vytrieť suchou handričkou hnací hriadeľ, 

následne namazať použitím štetca tenkú vrstvu mazadla, ochranu vyčistiť a prefúknuť, nakoniec 

zmontovať. 

- Mazanie ložísk musí byť urobené použitím špeciálneho mazadla na ložiská, ktoré pracujú s veľkými 

otáčkovými rýchlosťami. 

- Ak tyč bola demontovaná alebo rozkrútená, treba vymeniť tesnenia a závit namažte lepidlom na 

závity (utesní a zabezpečí pred rozkrútením). Počkajte 1 hodinu na vyschnutie lepidla. 

- Elektrický motor: Treba skontrolovať stav zástrčky, elektrického kábla, vypínača a ložísk. Očistite 

ventilačné otvory pomocou stlačeného vzduchu. 

POZOR: V prípade zistenia nesprávnej činnosti zariadenia pri práci, bezodkladne prerušte prácu 

a nezačínajte s ňou, až kým problém neodstráni používateľ alebo kvalifikovaný servis. 

Model: ZX45-1 

Výkon max: 1350 W 

Napätie napájania: 230 V 

Frekvencia napájania 50 Hz 

Otáčky bez zaťaženia: 4000 rpm 

 

Úroveň hluku počas správnej exploatácie neprekračuje 92 dB, úroveň vibrácie prenášanej na telo 

operátora zas 2,5 m/s2 (priemer 1,45m/s2). Uvedené hodnoty sa týkajú nového zariadenia, počas 

používania jednotlivých súčastí  alebo počas nesprávnej exploatácie sa údaje môžu zmeniť. Vždy 

používajte prostriedky osobnej ochrany. 

 

Vysvetlenie piktogramov 

Elektrické zariadenie treba odovzdať na zberné miesto elektrického odpadu. 

 

Pred začatím práce sa oboznámte s obsahom návodu na obsluhu. 

 

Vždy používajte chrániče sluchu. 

 

Vždy používajte ochranné rukavice. 

 



Vždy používajte ochranné okuliare. 

 

 

 

Deklarácia zhodnosti: Prehlasujeme, že produkt predstavený v „Technické údaje“/Špecifikácia 

zodpovedá požiadavkám nasledujúcich noriem a normatívnych dokumentov: 

EN ISO 55014-:2006+A1:2009+A2:2011 

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 

a spĺňa zásadné požiadavky nasledujúcich direktív: 

2004/108/EC 

Certificate No:11662235AA01 

Mariusz Ściana 

MAR-POL s. c. 

IMPORT-EXPORT 

SUCHOWOLA 6A 

26-020 CHMIELNIK 

CHMIELNIK, dňa 2014-12-16 

 

POZNÁMKY 

................................................................................................................................................................... 

 

Záručný list 

názov zariadenia:  ............................................ 

typ/model:   ............................................. 

dátum predaja:  ............................................. 

upozornenia:  ............................................. 

         ............................................. 

         podpis a pečiatka predajcu 

Podmienky záruky 



Firma garantuje správne fungovanie zariadenia v súlade s technicko-exploatačnými podmienkami 

opísanými v návode na obsluhu. Doba garancie je 12 mesiacov od dátumu predaja. V prípade zistenia 

nehody zariadenia v garančnej dobe Vás prosíme, aby ste bezodkladne kontaktovali predajcu alebo 

výrobcu. 

Záruka bude rešpektovaná po tom, ako klient predloží platný, vyplnený záručný list. 

1. Oprava bude vykonaná v termíne 14 dní od dátumu doručenia zariadenia. 

2. Záruka zahŕňa poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku odkrytia skrytých chýb materiálov, 

nesprávnej montáže alebo nesprávneho fungovania spôsobeného zlou technológiou 

vykonávania činnosti. 

3. Odovzdanie a prevzatie reklamovaného tovaru sa odohráva na náklady klienta. 

Záručná obsluha nezahŕňa: 

1. Časti a exploatačné materiály, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebeniu. 

2. Činnosti predpokladané v návode na obsluhu, ktoré je povinný vykonať užívateľ. 

3. Poškodenia spôsobené požiarom, atmosférickými vplyvmi, prepätiami a inými náhodnými 

udalosťami. 

4. Mechanické poškodenia spôsobené nesprávnou obsluhou. 

Strata záruky nastáva v prípade: 

1. Nedodržiavanie návodu na obsluhu. 

2. Práca v podmienkach, ktoré nie sú v súlade s určením zariadenia. 

3. Práca bez alebo s nesprávnymi exploatačnými materiálmi. 

4. Vykonanie konštrukčných zmien alebo nesprávneho pripojenia zariadenia. 

5. Porušenie plomb. 

6. Opotrebovanie zariadenia na zárobkové/komerčné ciele. 

Záruka zahŕňa výrobné chyby. Záruka nezahŕňa poškodenia spôsobené preťažením, 

opotrebovaním alebo zanedbaním. 


