
Kasutus-,ohutus-, hooldusjuhend

TAIGNASEGAJAD

 SM25, SM50, SM80T ja SM120T

1. PAIGALDUS

Seade on paigaldusvalmiduses. Taignasegaja tuleb paigaldada horisontaalsele siledale 

pinnale. Reguleeri 4 kruvi ja vaata , et seade oleks kindlalt om aneljal nurgal.

2. ELEKTRIÜHENDUS

Ühendage seade sobivasse vooluvõrku vastavalt andmeplaadil toodud näitajatele.

Pärast seadme ühendamist elektrivõrku,  kontrollige esimese asjana spiraali ja segamisnõu 

pöörlemissuunda.  Nii spiraal kui segamisnõu peavad pöörlema päripäeva. Segamisnõul olev 

nool näitab vajalikku pöörlemissuunda.

Kui pöörlemissuund on vale, vahetage faaside asukoht pistikus.

3. JUHTPANEEL

Taimer I esimene käik          Timer II teine käik

LED signaallambid              LED signaallambid

Lülitid                     Lülitid
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4. TAIGNASEGAJA KASUTAMINE DIGITAALSE PANEELIGA

4.1 KIRJELDUS

4.1.1 TAIMERID

Taimerid asuvad juhtpaneeli ülaosas. Taimer I on esimesele kiirusele, taimer II on teisele 

kiirusele. Mõlemad taimerid näitavad aega minutites. 

Taimerit reguleeritakse  lülitite  ja   abil. Kui vajutate korra lülitile  , suureneb 

aeg 1 minuti võrra. Maksimum aeg, mida saab määrata, on 20 minutit. Pärast  20 minutit 

alustab taimer taas 0-st. Vajutades korra lülitile  , vähendate aega 1 minuti võrra. 

Kui segaja on sisse lülitatud ( ON ), näitavad taimerid valitud aega. Kui taimer alustab tööd,  

väheneb taimeril kuvatud aeg minuti kaupa kuni nullini.

Kui ohutusvõre tõstetakse üles  AUTOMAAT tsükli ajal, jääb taimer samal hetkel seisma. Kui 

võre alla lasta, jätkub taimeri töö katkenud kohas ja töö jätkub soovitud aja lõppemiseni.

MANUAALSE töötsükli korral taimerid ei tööta.

Kui vajutada lülitit , lähevad taimerid tagasi määratud ajale.

4.1.2  LEDS SIGNAALLAMBID

Need LED lambid näitavad töötsükleid/funktsioone, milles segaja parajasti on:

A. AUTO / MANUAL tsükkel: kui  “AUTO” LED lamp põleb, töötab segaja AUTOMAAT 

funktsioonis.
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Kui  “MANU” LED lamp põleb, töötab segaja 

MANUAALSES funktsioonis.

B. Segamisnõu suund: Kui  -LED lamp põleb, pöörleb nõu EDASI suunas 

(päripäeva).

Kui  -       LED lamp põleb, pöörleb nõu TAGASI suunas 

(vastupäeva).

C. Kiirus:    Kui  “I”-LED lamp põleb, töötab segaja esimesel kiirusel.

Kui  “II”-LED lamp põleb, töötab segaja teisel kiirusel.

D.  “INCH”-LED lamp näitab nõu liigutamise funktsiooni.

Kui  “INCH” ega “ON”-LED lambid ei põle, on seade funktsioonis “STOP”.

E.  “ON”-LED lamp põleb seadme töötamisel.

F.  “STOP”-LED lamp süttib vaid siis, kui ohutusvõret tõstetakse seadme töötamise ajal.

G. “O.L.” (Over-load): See LED lamp põleb siis, kui rakendub ülekoormusrelee. Kui 

probleem (pingelang, ülekoormus, lahtine kaabel) on kõrvaldatud , kustub LED lamp.

4.1.3  LÜLITID

 Lüliti funktsiooni valimiseks AUTOMAAT / MANUAAL .

 Lüliti segaja kiiruse valimiseks.

Nagu ülal kirjeldatud, peab spiraal pöörlema päripäeva.

  Lüliti segamisnõu pöörlemissuuna valimiseks (Edasi – 0 – Tagasi).

Kui on valitud suund “F” (Edasi), peab nõu pöörlema nõul oleva märgi

 “ “ suunas.
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 Start lüliti

 Stop lüliti

 Nõu liigutamise lüliti.

Lülitile vajutades pöörleb ainult segamisnõu.

4.2 AUTOMAATFUNKTSIOON

A. Vajutage  ja  -lüliteid taimeri “I” all määramaks esimese kiiruse aeg.

B. Vajutage  ja  -lüliteid taimeri “II” all määramaks teise kiiruse aeg.

C. Vajutage  -lülitile ja  “AUTO”-LED lamp süttib.

D. Vajutage -lülitit kuni  -LED lamp süttib.

E. Vajutage  -lülitit seadme käivitamiseks.

Pärast ülaltoodud protseduuri läbimist hakkab seade tööle. Segaja töötab esimesel 

kiirusel kuni taimer  “I” jõuab 0-ni. Seejärel hakkab segaja tööle teisel kiirusel kuni taimer 

“II” jõuab 0-ni. Seejärel peatub seade automaatselt.

AUTOMAAT funktsioonis peatub segaja ohutusvõre tõstmisel. Taimer peatub samal ajal. 

Taimer käivitub taas poolelijäänud kohast, kui ohutusvõre on taas allasendis ja vajutate 

-lülitit.

Kui vajutate -lülitit, läheb taimer tagasi algnäitu.

4.3 MANUAALFUNKTSIOON
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A. Vajutage  -lülitit kuni  “MANU”-LED lamp süttib.

B. Vajutage   ja -lüliteid valimaks soovitud kiirus ja pöörlemissuund.

C. Vajutage -lülitit seadme käivitamiseks.

D. Vajutage  -lülitit seadme peatamiseks.

Taimer manuaalfunktsioonis ei tööta.

Segamisnõu ei pöörle tagurpidi suunas teisel kiirusel.

Segaja alustab segamis alati esimesel kiirusel, isegi kui valite “II” kiiruse käivitamisel. Kui 

segaja pöörleb esimesel kiirusel, võite vajutada lülitit  üleminekuks teisele kiirusele.

4.4 HOOLDUS

Digitaalne juhtpaneel on seadmelt kergesti eemaldatav. Soovitame hoida käepärast 

varupaneel, et vajaduse korral paneel kiiresti asendada uuega.

4.5 MANUAALNE LÜLITI 

Kui digitaalne paneel läheb katki, saab segajat juhtida manuaalse lüliti abil, mis asub 

vasakul pool seadme ülaosas. Sellega on võimalik valida esimest ja teist kiirust ilma 

taimerita.
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