
   

Návod k obsluze 
Elektrický šrotovník obilí 230V/ 1kW 

Prosím, čtěte pozorně, abyste předešli nebezpečí úrazu a poškození výrobku. 

Tento návod nevyhazujte pro případnou reklamaci. 

Před použitím a zapojením výrobku zkontrolujte, zda technické údaje jsou shodné s daty 
ve vaší elektrické síti - pokud nemáte vhodnou zásuvku a zdroj, je potřeba je nastavit 
popř. vyměnit odborníkem za vhodný zdroj.  
Ověřte si také, zda napětí na zdroji souhlasí s napětím vhodným pro tento výrobek. Nikdy 
nepoužívejte nevhodnou přípojku, zásuvku nebo prodlužovací šňůru. 
 
Výrobek používejte vždy jen pro práci, ke které byl vyroben. Jiné použití může mít za 
následek nebezpečí úrazu a poškození výrobku. 
Výrobce není zodpovědný za škody způsobené nevhodným používáním  

Výrobek používejte vždy za těchto podmínek: 

- Při nevhodném umístění (nerovný terén, vlhko apod.) je záruční doba neplatná. 
- Nikdy se nedotýkejte stroje mokrýma rukama nebo neobutí 
- Nikdy nepoužívejte fyzickou sílu k vytáhnutí šňůry ze zásuvky při vypínání stroje  
- V případě vypnutí proudu se vypne stroj automaticky. Pro spuštění stroje je opět nutné 

použít tlačítko „ON“ 
- Stroj musí být vždy z dosahu dětí nebo nezpůsobilých osob 
- Nepoužívejte kapaliny (voda, olej atd.), aby nedošlo ke zkratu 
- Nikdy neklopte, netočte nebo neoddělujte drtič (mlýnek) za provozu 
- Nikdy nerozebírejte stroj za provozu 
- Stroj musí být vždy pevně uzemněn, aby se předešlo nebezpečí úrazu 
- Nikdy neumísťujte stroj na vodní potrubí nebo plynovod 
- Nikdy nepokládejte mlýnek a šňůry na mokrou podlahu 
- Nikdy neumísťujte stroj na větrací šachty a nezakrývejte 
- Nepožívejte stroj pod vodou 
- Při čištění a manipulaci se strojem jej vždy nejprve vytáhněte ze zásuvky 
- Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud zjistíte poškození na el. šňůře nebo jiných důležitých 

částí stroje 
- Vždy odpojte z el. zdroje, pokud stroj není v provozu nebo je poškozen. Pro opravu 

poškození je vždy třeba použít originální součástky za asistence odborníka, aby nedošlo 
k neplatnosti záruční doby 

- Nikdy nevhazujte nevhodné věci (jako kamení, šroubky apod.) do násypky, aby nedošlo 
k roztržení a ulomení nožů 

- Jednoduché provedení mlýnku dovoluje jeho používání i neproškoleným pracovníkům. 
Výrobek je konstruován tak, aby byl bezpečný a trvalý.  

- Je zakázáno používat stroj v blízkosti výbušnin! 



   

- Je zakázáno jakkoliv upravovat jištění stroje. Výrobek je určen pouze pro drcení obilovin 
a lusků 

- Nepoužívejte k drcení poživatin určených pro lidi. 

Správné používání stroje: 

Stroj musí být umístěn na bezpečném, pevném místě ve vertikální poloze. 

Před zapnutím stroje se ujistěte, že drtič v mlýnku je na správném místě a všechny díly a 
součástky jsou správně umístěny. Naplňte násypku a zmáčkněte vypínač do polohy „I“. Po 
ukončení mletí jej vraťte do polohy „0“. Odpojte stroj. Násypka musí být vždy naplněna a 
vyprazdňuje se jen v případě, že chceme změnit druh krmiva. Násypka je vybavena uzávěrem, 
který automaticky na konci mletí zabrání návratu rozemletého krmiva. Nechte motor v 
provozu, dokud není vše pomleto a teprve poté otevřete vývodní otvor.  

Stroj se používá pod napětím 260V 50Hz. Elektrický motor je vybaven spínačem. Pokud se 
motor přehřívá, automaticky se vypne. Před dalším použitím stroje je nutné počkat 5-10 min, 
kdy je opět připraven k provozu. Pokud by se problém přehřívání opakoval několikrát za sebou, 
prosím, kontaktujte výrobce.  

Údržba, oprava a náhradní díly 

Mlýn nepotřebuje zvláštní údržbu. Pokud ale dojde k poškození, musí být opraven 
kvalifikovaným pracovníkem a náhradní díly musí být vždy originální. Pokud dojde k poškození 
nožů, vždy odpojte přístroj od zdroje elektrické energie, sundejte mlýn z nádrže a překlopte jej. 
Vyndejte mřížku, odšroubujte nože klíčem 13 mm, vyndejte nože a nasaďte nové. Pokud se 
objeví jiné poškození, kontaktujte svého servisního technika. Při použití náhradních dílů, které 
nejsou určeny pro tento výrobek, není výrobce zodpovědný za způsobené škody. 

Problém: Stroj po zapnutí nefunguje  

Příčina:  
- Vývod je ucpán 
- Nevyhovující el. napájení     
- Uvolněná tepelná pojistka  
- Špatná rozvodná síť 

Odstranění problému: 

- Zkontrolovat zda je pojistka vývodu neporušená 
- Zkontrolujte zda je vhodné el. napájení a rozvodná síť 

Problém: Nepřiměřený hluk  

Příčina:  
- Špatné ložisko motoru 
- V nádržce jsou nevhodné věci k mletí 



   

Odstranění problému: 

- Zkontrolujte a vyměňte ložisko  
- Zastavte stroj a vyčistěte násypku a nádržku 

Problém: Motor se náhle zastaví  
 
Příčina:  

- Vypnutí proudu  
- Přehřátí motoru 

Odstranění problému: 

- Zkontrolujte, zda funguje elektřina 
- Vypněte a nechte 5-10 minut vychladnout 

Po rozbalení výrobku se ujistěte, že stroj není viditelně poškozen. V případě pochybnosti 
stroj pošlete zpět na adresu výrobce. Některé součástky kvůli bezpečnosti jsou baleny zvlášť, 
proto stroj nejprve sestavte. 

Balící části mohou být nebezpečné dětem, proto by měly být ukládány z jejich dosahu. 

Pokud se stroj stal již nefunkčním, vždy se jej prosím zbavujte v souladu se zákonem o 
nebezpečném odpadu. 

    


