
 
 
 

Hladička omítek  KD1544 
 

Návod k obsluze 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Před použitím si tuto příručku pečlivě přečtěte 

KD1544        



 Před zahájením provozu si prosím přečtěte příslušný bod v návodu k použití 

 

 

 

 Tento symbol vás upozorní, abyste při práci s nástrojem používali 

ochranu očí a rukavice. 

 

 

Symbol pro zařízení třídy ochrany II s dvojitou izolací 

 

 

 
 

 

 

 

Součásti zařízení: 
1. Vypínač 

2. Blokace vypinače 

3. Přívodní kabel 

3. Extra rukojeť 

 

* Příslušenství dodávané s přístrojem se může lišit od položek uvedených nebo popsaných v 
této příručce. 

 

Osud 

Zařízení je určeno pro hlazeni omítek 

 
Technická data 

Výkon - 1050 W 

Napětí - 230 V / 50 Hz 

Počet rychlostních stupňů - 1 

Rychlost bez zatížení - 110min-1 

Třída ochrany / třída ochrany - Dvojitá izolace / II 
Certifikát CE 

Závit – M8 

Nástroje (maximální průměr) - 370 mm 

Hladina akustického tlaku LpA - 85,5 dB (A) k = 3 dB (A) 

Hladina akustického výkonu LWA - 96,5 dB (A) k = 3 dB (A) 
 

Důležitá informace 

Před použitím zařízení si prosím přečtěte pokyny v tomto dokumentu. Ujistěte se, že 

rozumíte principu činnosti zařízení a že jste si přečetli bezpečnostní informace. 

 

Bezpečná informace 
Důležité: Při používání elektrických spotřebičů dodržujte následující bezpečnostní pokyny, 

abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem nebo riziku zranění nebo popálení 

obsluhy. Přečtěte si pozorně následující pokyny. Tento dokument uschovejte na bezpečném 

místě. 

- Nepoužívejte zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu. Nemíchejte žádné roztoky ani 
látky, které mohou obsahovat látky s bodem vzplanutí pod 21 stupňů Celsia. 

- Nepokládejte žádné kabely kolem rukou nebo jiných částí těla 

- Při použití prodlužovacích kabelů používejte pouze ty, které jsou vhodné pro podmínky, za 

kterých pracujete 

- Zařízení by mělo být spuštěno, pouze pokud je stroj bezpečně uchopený 

- Při práci dbejte na bezpečnost a rovné pokládání na plochu aby nedošlo k úrazu 
- Při práci se zařízením doporučujeme používat ochranné rukavice a brýle 

- Nenoste volné oblečení, protože se může volně zachytit v rotujícím nástroji 



- Vždy používejte pomocnou rukojeť 

- Nepřetěžujte zařízení 

 

Před spuštěním stroje 

Před připojením zařízení k síťové zásuvce se ujistěte, že údaje uvedené na typovém štítku 

(např. Napětí) souhlasí s údaji o výkonu elektrické zásuvky. 
Vždy používejte zvláštní rukojeť (4) 

 

Spuštění zařízení 

Spuštění: Stiskněte hlavní vypínač (1) 

 
Čištění 

Zařízení pravidelně čistěte hadříkem. Může být také použit stlačený vzduch, ale při nízkém 

tlaku. 

Doporučujeme zařízení vyčistit ihned po ukončení práce 

Během čištění je zakázáno používat jakékoli chemické čisticí prostředky nebo rozpouštědla, 

protože by mohly poškodit plastové části zařízení. Zabraňte vniknutí vody do zařízení. 
 

Uhlíkové kartáče 

Pokud se během provozu objeví příliš mnoho jisker, nechte zkušeného elektrikáře 

zkontrolovat stav uhlíkových kartáčů. Nevyměňujte kartáče sami. To může udělat pouze 

kvalifikovaný elektrikář. 
 

Údržba 

Zařízení neobsahuje žádné součásti, které by vyžadovaly další údržbu 

  

Elektrické výrobky se nesmí likvidovat s domovním odpadem. Měly by být skladovány na 
vyhrazených recyklačních místech. Informace o skladování elektrických spotřebičů vám 

poskytne místní úřad. 

 

 

Záruční list 
 

Datum prodeje: 

 

TYP Stroje KD1544 

 

Razítko a podpis prodejce: 
 

 

Servis:        datum uplatnění záruky: 

 

Popis závady: 
 

 

 

 

Zjištěná závada: 

 
 

Způsob opravy      datum opravy 

 

 

 
Razítko a podpis servisu: 



Zplnomocněný zástupce výrobce: FOREINTRADE Sp. Z O.O; Grochowska 341 lok. 174; 03-

822 Varšava 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Podle ISO / IEC Guide 22 a EN 45014 

 

Zplnomocněný zástupce výrobce: FOREINTRADE SP. Z O.O. 

Adresa zplnomocněného zástupce: Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Varšava 

 

PROHLÁŠENÍ, ŽE VÝROBEK JE V SOUČÁSTI EVROPSKÝCH NORMS 
 

Název produktu: Elektrické míchadlo (označené ochrannou známkou Bestcraft) 

Model (obchodní názvy): KD1544 

Podrobnosti o produktu: Příkon: 2750 W, 230 V, 50 Hz 

Rotace: 180-700r / min 
 

Prohlášení: 

Produkt, kterého se toto prohlášení týká, splňuje požadavky směrnic ES: 

1. Směrnice o strojních zařízeních 2006/42 / ES 

2. Směrnice 2011/65 / UE ROHS 2 

3. Směrnice o emisích hluku 2000/14 / ES 
Podle standardů: 

EN 60745-1: 2009 / A11: 2010; EN ISO 12100: 2010; EN 50581: 2012; EN ISO 3744: 2010 

Číslo certifikátu M8A 18 01 70 333 211 vydané TUV SUD Product Service GmbH 

(Zertifizierstelle, Ridlerstrasse 65, 80339 Munchen, Německo) dne 01.01.2018. 

Osoba odpovědná za uchovávání technické dokumentace: Ma Dong Hui; Grochowska 341 
lok. 174; 03-822 Varšava 

Ma Dong Hui; Varšava; 27/05/2019 


