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    Bevezetés, garanciális feltételek és CE minősítés 
 

Bevezetés 
 
A Fast & Fluid Management (F&FM) rázógépének kiválasztásával Ön egy olyan egy olyan 
termék mellett döntött, mely intenzív kutatómunka eredménye. A felhasznált anyagok és a 
megmunkálás legmagasabb minősége és a modern ergonomikus tervezés hosszú élettartamot 
és felhasználóbarát jellemzők magas szintjét garantálják. 
 
Garancia 
 
Jelen garanciális feltételekben a 'F&FM' alatt a Fast & Fluid Management értendő. A garanciális 
feltételek részét képezik a F&FM általános szállítási feltételeinek, és az alábbiak szerint össze-
gezhetőek (az általános szállítási feltételeket megkaphatja a F&FM-től). 
 
F&FM garantálja az általa szállított berendezések hibátlan működését egy éves időtartamra, 
kivéve azt az esetet, amikor a meghibásodás normál kopás és elhasználódás eredménye. A 
meghibásodott berendezés esetében a garanciális feltételek meglétére irányuló, F&FM által 
végrehajtott bevizsgálás költségét a másik fél köteles állni, ha bebizonyosodik, hogy a 
meghibásodás nem tartozik a garanciális körbe. Ha a meghibásodás a garanciális körbe 
tartozik, akkor F&FM leszállít egy azonos, vagy egyenértékű berendezést az általános szállítási 
feltételeknek 6. pontjának megfelelően. Az itt leírt garanciális kötelezettség akkor áll fenn, ha 
a F&FM által szállított termék működtetése a felhasználói kézikönyvben leírtak szerint történt.  
A garanciával összefüggő idő, beleértve az utazás idejét, utazási- és szállásköltségeket az 
érvényes díjtáblázat alapján számlázzuk. 
 
A fentiektől eltérően F&FM nem vállal garanciát, ha: 
 
1. A másik fél vagy egy harmadik fél javításokat végzett vagy kísérelt meg, ha csak F&FM 

előzetesen visszautasította a készülék elfogadható áron történő megjavítását; 
2. F&FM igazolja, hogy a kifogásolt meghibásodás nem lép fel a termék tesztelése során; 
3. A másik fél elmulasztja a meghibásodás azonnali bejelentését (ha lehetséges levélben 

és/vagy faxon, teljes körű pontos leírást adva) F&FM felé, illetve ha nem követi teljesen a 
F&FM előírásait; 

4. A másik fél nem megfelelően kezeli és használja a berendezést eltérően a F&FM 
előírásaitól; 

5. A megrongálódás a F&FM hatáskörén kívül eső esemény következménye, mely a szállítás 
vagy az üzembe helyezés közben következett be. 

  
 

CE minősítés 
 
A berendezés CE minősítéssel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a gép megfelel a legfontosabb 
biztonsági és higiéniai feltételeknek. A tervezés során figyelembe vett irányelveket megtalálja 
a www.fast-fluid.com weboldalon. 
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Az SK350 felépítése 
 

1. Fedél 
2. Billentyűzet és Vészleállító gomb 
3. Transzformátor 
4. Áramköri panel 
5. Levehető első burkolat 
6. Kannaszorító lap 
7. Szuper merevítő – felfüggesztés 
8. Ajtófogantyú 
9. Rázató keret 
10. Kannaasztal 
11. Kannabehelyező perem 
12. Excenter tengely 
13. Rázógép motor és ékszíj 
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Biztonsági utasítások 
 

Általános biztonsági előírások 
 

 

Figyelem! Mielőtt beüzemeli a berendezést és beállítja a 
működtetéshez, kérjük olvassa el alaposan ezeket az előírásokat.  
Ez az Ön biztonságát is szolgálja és a berendezést is megóvja a 
szükségtelen megrongálódástól. 

 
A gyártó elhárítja felelősségét, amennyiben a lenti előírásokat nem követik: 
 
1. Ha a gép megrongálódott (pl. szállítás során), ne kísérelje meg üzembe helyezni. Ha 

kétsége van efelől, kérjük lépjen kapcsolatba a szállítóval vagy a F&FM szerviz részlegével. 
2. A berendezést szigorúan a beüzemelési előírásoknak megfelelően kell elhelyezni és 

csatlakoztatni. 
3. Figyelembe kell venni a helyi biztonsági előírásokat és utasításokat. 
4. A gépet csak földelt 220-240V/16A/50Hz fali csatlakozóba szabad csatlakoztatni 

összhangban az előírásokkal. 
5. A felhasználóknak oda kell figyelniük arra, hogy a gépet jó állapotban tartsák. A 

meghibásodott alkatrészeket ki kell cserélni. 
6. Az ajtókat be kell zárni és a burkolatot nem szabad eltávolítani normál működtetés esetén 

a sérülések elkerülése végett. 
7. Szerelési tevékenységet (a rutin karbantartás és beállítások kivételével) csak hivatott 

szerelő végezzen. Minden szerelési tevékenység előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati 
kábel ki lett húzva. 

 
Speciális biztonsági előírások a felhasználói kézikönyvben 
 

 

Figyelem! A rázókeret rögzítő helytelen eltávolítása az Ön SK350 
készüléke súlyos meghibásodásához vezet működtetés közben. 
Kérjük vigyázzon! 

 

 

Figyelem! Csak 220-240V/16A/50Hz hálózathoz csatlakoztatható a 
megrongálódás elkerülése érdekében. 

 

 

Figyelem! Ne használja a vészleállítót csak valós veszélyhelyzetben. 
Miután a vészleállítót megnyomta, várjon legalább 15 másodpercet 
mielőtt feloldja (az óramutató járásával megegyező irányba 
fordítsa). Az SK350 alaphelyzetbe áll és felengedi a kannát. 

 

 

Figyelem! MOZGÓ ALKATRÉSZEK SÉRÜLÉST OKOZHATNAK! Mindig 
kapcsolja ki az áramellátást (pl. a vészleállító benyomásával) mielőtt 
mozgó alkatrészekhez nyúlna. 
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Beüzemelés 
1. lépés – A gép kicsomagolása és a rázókeret rögzítő kilazítása 

> > 

Vegye le a kartont és 
a műanyag fóliát. Ke-
resse meg a rázóke-
retet rögzítő anyákat a 
készülék mindkét ol-
dalán. 

 Csavarja ki az anyákat 
17-es villáskulccsal. 

 Az anyák eltávolításakor 
a rázókeret rögzítő fa-
hasábja fellazul. 

 

Vigyázzon, hogy ne sértse meg a SK350-jének belsejét és felületét az 
alkalmazott eszközökkel kicsomagoláskor. Figyeljen rá, hogy ne zárja 
be véletlenül az ajtót mielőtt befejezi az üzembe helyezést, mert azt 
csak bekapcsolt állapotban lehet újra kinyitni. 

2. lépés – A rázókeret rögzítő eltávolítása 

> >

Húzza ki a kötelet annak 
érdekében, hogy a rázó-
keret rögzítő fellazult al-
katrészeit eltávolítsa. 

 Győződjön meg arról, 
hogy az összes fellazult 
alkatrész eltávolításra ke-
rült – két csavar és két fa-
hasáb. 

 Csatlakoztassa az SK350-
et az elektromos hálózat-
hoz, mielőtt bezárja az 
ajtót. 

 

Figyelem! A rázókeret rögzítő helytelen eltávolítása az Ön SK350 
készüléke súlyos meghibásodásához vezet működtetés közben.  
Kérjük vigyázzon! 

 

Tegye el a rázókeret rögzítőt későbbi használatra, mivel az 
elengedhetetlen a helyes szállításhoz. 
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3. lépés – A rázógép levétele a szállítókeretéről 

 

> 

Tolja a gépet a raklapról a 
földre. 

 Tolja a gépet a végleges 
helyére 

 

Az optimális keverési eredmény és halk működés érdekében alapvető 
fontosságú a készülék helyes szintezése és az állítható lábak 
rögzítése. 

 
 

 
 

 

Javaslat: mielőtt rögzíti az állítható lábakat indítson el egy rázóciklust 
kis töltettel (<5kg). Ellenőrizze a négy lábat, hogy azok mindegyike 
eléri a padlót mialatt az SK350 működik, és ezután rögzítse azokat. 

 
  

4. lépés – A gép végső működési helyére való beállítása 

> > 

Csavarja le a lábakat 
kellően ahhoz, hogy a 
gép felemelkedjen a 
görgőkről. 

 Gondosan állítsa vízszint-
be a gépet (az állítható 
lábakkal) 

 Fixálja a lábakat a mene-
ten lévő anyák megszorí-
tásával. 
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5. lépés – Elektromos csatlakoztatás 

 

> 

 

Csatlakoztassa a hálózati 
kábelt a készülék hátulján 
található csatlakozóba. 

 Győződjön meg arról, hogy a 
vészleállító fel van engedve 
(fordítsa az óramutató járá-
sával megegyező irányba). 

 

 

Figyelem! Csak 220-240V/16A/50Hz hálózathoz csatlakoztatható a 
megrongálódás elkerülése érdekében. 
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Működtetés 
 

A – Működtetés első alkalommal 
 

 

Figyelem! Mielőtt működteti az SK350-jét első alkalommal, kérjük 
győződjön meg róla, hogy a rázókeret rögzítő helyesen el lett 
távolítva. (a 6. oldalon leírtaknak megfelelően) 

 

1. lépés – SK350 bekapcsolása 

 
 

 

Fordítsa a vészleállítót az óramutató járásával 
megegyező irányba feloldásához. A gép automa-
tikusan bekapcsol, amennyiben az elektromos 
csatlakozót a rázógép hátulján csatlakoztatta a 
220-240V hálózati fali csatlakozóhoz. A „Power” 
feliratú LED felgyullad (bekapcsolva). 
A gép készenléti állapotban van. A vezérlőpane-
len bármelyik gomb megnyomásakor a gép fel-
ébred a készenléti állapotból. 
Megjegyezzük, hogy normális működtetés alatt 
nem szükséges soha sem kikapcsolni a gépet. 
Csak egy módja van a gép kikapcsolásának (pl. 
karbantartáskor): a hálózati csatlakozó kábel 
kihúzásával a gép hátulján. 

Fordítsa a vészleállítót az 
óramutató járásával meg-
egyező irányba feloldásá-
hoz: a „Power” feliratú LED 
felgyullad (bekapcsolva).  

 

 

Figyelem! Csak 220-240V/16A/50Hz hálózathoz csatlakoztatható a 
megrongálódás elkerülése érdekében. 
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2. lépés – Kannák és egyéb tárolóedények pontos elhelyezése 
 

> 

 

> 

 

Helyezzen el egy vagy 
több kannát a kanna-
tartó gravitációs közép-
pontjában a csavaror-
sók között. 

 Helyezze el hézagoló tár-
csát a fedélen, hogy el-
kerülje elmozdulását mű-
ködés közben. 

 Vegye le a kanna fülét, 
mielőtt elkezdi rázatni. Ha 
több mint egy kannát ke-
vertet, használjon ragasz-
tószalagot. 

 

3. lépés – SK350 Vezérlőpanel 
 
 
 

 

 

Vészleállító 
Az áramellátás 

lekapcsolásához 

Időzítő 
Rázási 

programok 

Állj & Fel 
Program 
leállító 

Bekapcsolás jelző 
Ha a gép be van 
kapcsolva, világít
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B - Az SK350 működtetése 

1. lépés – Helyezze be a kannát, válassza ki a rázási időt és 
nyomja meg a start gombot 

 

> > 

 

Helyezze be a kannát 
a kannaasztalra kö-
zépre és tegye rá a 
hézagoló tárcsát 

 Zárja be az ajtót.  Válassza ki a T1, T2 vagy 
T3 rázatási időt és nyom-
ja meg az időzítő gombot. 
A kannaszorítás és keve-
rés elkezdődik. 

 

 
Figyelem! A keverési program nem indul el, ha az ajtó nincs bezárva. 

2. lépés – A program befejeződött, vagy magszakításra került, 
kanna kivétele 

> 

 

> 

A keverési program 
megszakításához 
nyomja meg a stop 
gombot. A vészleállítót 
csak valós vészhely-
zetben működtesse. 

 Mikor a program befeje-
ződik vagy megszakításra 
került a stop gombbal az 
SK350 feloldja a szorító-
kat automatikusan. 

 Nyissa ki az ajtót és vegye 
ki a kannát. 

 

 

Figyelem! Ne használja a vészleállítót csak valós veszélyhelyzetben. 
Miután a vészleállítót megnyomta, várjon legalább 15 másodpercet 
mielőtt feloldja (az óramutató járásával megegyező irányba 
fordítsa). Az SK350 alaphelyzetbe áll és felengedi a kannát. 
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C - SK350 használata 
 

Billentyűzet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellenőrizze, hogy a gép helyesen lett beállítva és be van kapcsolva 
 
Fordítsa a vészleállítót az óramutató járásával megegyező irányba feloldásához. 
 
Nyissa ki az ajtót és helyezze be a kanná(ka)t, ahogy az a Működtetés 2. lépésnél leírásra 
került. 
 
Zárja be az ajtót. 
 
Nyomja meg az indítógombo(ka)t az elindításhoz. Az alábbi rázási idők vannak beállítva: 
 

T1 T2 T3 
30 másodperc 60 másodperc 150 másodperc 

 
Ha egyszerre 2 vagy 3 indítógombot nyom meg (egyszerre), akkor az idők összeadódnak: 
 

T1+T2 T1+T3 T2+T3 T1+T2+T3 
1 perc 30 másodperc 3 perc 3 perc 30 másodperc 4 perc 

 
A szorítólap lefelé mozog és megszorítja a kannát, majd azonnal indul a rázatás a beállított 
időtartamig. 
 
A rázatási idő elteltével a gép leáll és felemeli a kannaszorító lapot. Mielőtt kinyitja az ajtót és 
kiveszi a kannát, kérjük várja meg, amíg a keret már nem végez mozgást. Ha szükséges, 
helyezzen be egy másik kannát, zárja be az ajtót és ismételje meg a folyamatot. 
 
 
Megjegyzések: 
A rázási folyamat menet közben félbeszakítható az Állj, Fel gomb megnyomásával. A kanna-
szorító lap automatikusan felemelkedik ilyenkor. 
Ha vészhelyzet adódik, nyomja meg a vészleállító gombot, mely szintén megszakítja a rázási 
folyamatot. Ebben az esetben a feloldáshoz fordítsa el negyed fordulattal balra a feloldásához. 
FIGYELEM: Ne nyúljon a géphez, amíg az teljesen mozdulatlan nem lesz! 
 
  

Bekapcsolás jelző 

Indítás 
T1 

Indítás 
T2 

Indítás 
T3 

Állj, 
Fel Vészleállító 
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Karbantartás 
 

Tartsa SK350-jét tisztán, festékmaradékoktól 
mentesen 

 

> 

Törölje le a kiömlött fes-
tékmaradványokat az ösz-
szes hozzáférhető részről 
(különösen a szorítólapok 
csavarorsóiról). 
Csak híg mosószereket és 
Teflon spray-t használjon. 

 Bár az SK350-et teljesen kar-
bantartásmentesre tervezték, 
a mozgó részek időszakos 
zsírozása biztosítja, hogy a 
gép teljesítménye az eredeti 
marad. 

 

 

Figyelem! MOZGÓ ALKATRÉSZEK SÉRÜLÉST OKOZHATNAK! 
Mindig kapcsolja ki az áramellátást (pl. a vészleállító 
benyomásával) mielőtt mozgó alkatrészekhez nyúlna. 
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Probléma megoldás 
Bevezetés 
Mielőtt hívná a gép szállítóját vagy a szakszervizt kérjük ellenőrizze, hogy önmaga meg tudja-e oldani a 
problémát. Ha nem, akkor hívja fel a szakszervizt tanácsért. Legyen előkészítve a típusszám és a 
sorozatszám (ezek a gép hátulján egy ezüstszínű matricáról olvashatóak le). Használja a lenti 
problémamegoldó lapot ahhoz, hogy megítélje, hogy a problémát Önmaga meg tudja-e oldani vagy 
szervizhívás szükséges. Soha ne távolítsa el az oldalsó burkolatot önmaga, ez csak képzett szerviz 
személyzet részére megengedett. 
 

 

Figyelem! MOZGÓ ALKATRÉSZEK SÉRÜLÉST OKOZHATNAK! 
Mindig kapcsolja ki az áramellátást (pl. a vészleállító 
benyomásával) mielőtt mozgó alkatrészekhez nyúlna. 

 

Problémamegoldás 
Hibajelenség Ok Teendő 
A gép feszültség alatt van, 
de nem működik. 

Az gép ajtaja nyitva van Zárja be az ajtót 

A vészleállító be van nyomva Fordítsa el a vészleállítót az 
óramutató irányába 

A gép túlterhelt Csökkentse a súlyt (max. 35 kg) 

Biztosíték kiégett (a hálózati 
csatlakozónál) 

Kapcsolja ki a gépet és cserélje 
ki a biztosítékot (ld. 15. oldal) 

Az ajtókapcsoló meghibásodott Hívja a szervizt  

A billentyűzet hibás Hívja a szervizt 

F3= 1A biztosíték kiégett (az 
alaplapon) 

Hívja a szervizt 

A alaplap hibás Hívja a szervizt 

Túlzott rázkódás keverés 
közben 

A kanna helytelenül lett betéve Középpontozza a kannát 

A gép nincs vízszintben Vízszintezze a gépet 

Az állítható lábak helytelenül 
lettek beállítva 

Állítsa be a lábakat úgy, hogy 
azok megfelelően alátámasszák 
a gépet és rögzítse azokat. 

A merevítés felfüggesztései 
megrongálódtak 

Hívja a szervizt  

A szorítólap lemegy, de 
utána semmi sem történik 

F2 = T8A biztosíték kiégett (az 
alaplapon) 

Hívja a szervizt 

A alaplap meghibásodott Hívja a szervizt  

A keverőmotor meghibásodott Hívja a szervizt 

Az indító relék vagy -kondenzá-
torok meghibásodtak 

Hívja a szervizt 

 A szorítólap beszorult Hívja a szervizt 

A szorítólap nem megy le A szorítómotor meghibásodott Hívja a szervizt 

A szorítómotor vezetéke 
meghibásodott 

Hívja a szervizt 

A alaplap meghibásodott Hívja a szervizt 

Az ajtókapcsoló hibás Hívja a szervizt 
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A gép elindítja a rázást, 
mielőtt a kanna meg lenne 
szorítva 

Túl nagy csavarorsó ellenállás Tisztítsa meg a csavarorsókat és 
kenje meg zsírral 

A szorítási erő nem megfelelően 
van beállítva 

Hívja a szervizt  

A szorítólap nem megy fel 
keverés után. 

A szorítólap beszorult Hívja a szervizt 

A szorítómotor meghibásodott Hívja a szervizt 

A szorítómotor vezetéke 
meghibásodott 

Hívja a szervizt 

A alaplap meghibásodott Hívja a szervizt 

A szorítópofák feloldanak 
keverés közben 

A kanna(ák) nincsenek 
megfelelően központozva 

Helyezze a kanná(ka)t a 
gravitációs középpontba. 

  

 
Szerviz és Támogatás 
 
Kapcsolatba léphet a helyi beszállítójával, a hazai szakszervizzel, vagy közvetlenül a gyártóval 
is, ha szükséges. Ha a gyártót keresi meg, készítse elő a készülék pontos típusát és 
sorozatszámát. Ezeket a készüléken található adattábláról olvashat le. 
 
További információért keresse fel weboldalunkat a www.fast-fluid.com –ot. 
 
Biztosítékok 
 

Az SK350 hátoldalán található biztosíték cseréje. 

> 

 

  

Húzza ki a csatlakozóká-
belt és húzza ki a biztosí-
téktáblát. 

 A belül lévő biztosíték a (kié-
gett) kicserélendő, a külső egy 
tartalék, amivel kicserélheti. 

 Dobja ki a kiégett biztosítékot, 
és időben gondoskodjék arról, 
hogy beszerezzen egy új 5x20 
/T10A (lassú) típusú tartalék 
biztosítékot. Ha a probléma 
nem szűnik meg, ellenőrizze 
az elektromos hálózat eset-
leges feszültségingadozásait. 
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Specifikáció 
 

Maximális termék tömeg 35 kg 

Időzítő Beállított keverési idők: 
T1 = 30s; T2 = 60s; T3 = 150s 
   VAGY 
T1+T2 = 1p 30s; T1+T3 = 3p;  
T2+T3 = 3p 30s; T1+T2+T3=4p 
 

Maximális termék méret (Mag x Szél x Mély) 45 x 35 x 35 cm 

Minimális termék magasság 7 cm  

Kannaszorítás Automatikus 

Kannaszorítási nyomás Állítható (alapbeállítása 300Kg) 

Ajtó Belső elhúzható ajtó 

Rázási sebesség 700 ciklus/perc 

Nagyméretű kannatartó Sztenderd 

A berendezés mérete (Mag x Szél x Mély) 116 x 72 x 61 cm 

A berendezés (üres) tömege 180 kg 

Teljesítmény 750 W 

Áram betáplálás 220-240 V / 16 A / 50 Hz 

A működtetési környezetre vonatkozó 
feltételek  
 

Levegő hőmérséklet: +5°C és +40°C között 
 
Relatív páratartalom: max. 50%, ha a 40°C 
mellett. Elérheti a max. 90%-ot 20°C mellett. 
 
Tengerszint feletti magasság: Az elektromos 
berendezések max. 1000 m tengerszint feletti 
magasságig működnek helyesen. 

A specifikáció megváltoztatásának jogát fenntartjuk. 
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Elektromos bekötési ábra 
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Hozzájárulás a Környezet Védelméhez 
 

Csomagoló anyagok 
 
A csomagolás a termék védelmét szolgálja a szállítás közbeni megrongálódástól. A 
csomagolóanyagokat úgy választottuk ki, hogy az a legkevesebb hatással legyen a környezetre 
és újrahasznosíthatóak legyenek. 
A csomagolóanyagok újra felhasználása anyagtakarékos és csökkenti a szemét képződését. 
Általánosságban mondva, a beszállítója elviszi a csomagolást. 
 
A berendezés megsemmisítése 
 
A megsemmisíteni kívánt berendezések általában még tartalmaznak értékes részeket. Érdemes 
ezért a kidobás előtt megkérdezni beszállítóját, hogy visszaveszi-e a gépet, mielőtt azt egy túl 
méretes szemetesbe tenné. Amennyiben nem, érdeklődjön a helyi hatóságoknál, vagy 
kérdezzen meg egy alapanyag kereskedőt, hogy milyen lehetőség van az anyagok 
újrahasznosítására (pl. fémrészek feldolgozása, elektromos alkatrészek és műanyag részek. 
További információkat ld. lent. 

 

 

> 

 

 

A vörössel jelzett részek 
ABS-ből készültek. Ezek 
újra feldolgozhatóak. 

 A vörös téglalapon (a gép 
előoldalán) belül elektromos 
alkatrészek találhatók, me-
lyek újra feldolgozhatók. 
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