
Kone painaa noin 
120 kg.

Sido kone hyvin
kuljetuksen 

ajaksi.

Varo johtojen ja
puhallusletkun vauri-

oitumista konetta
liikuteltaessa.

Älä laita käsiä tai
muita kehonosia

sekoittimeen.

Käytä hengitys-
suojainta. (P2)

Pidä lapset erossa
koneesta.

www.ekovilla.com

Krendl-pienpuhallus-
koneen käyttöohje

1. Käyttölämpötila on –15...+40 ºC. 

2. Sulakesuositus 16A (aggregaattikäyttö 4,5kW ulostulo). Käytä 2,5 mm tai vahvempaa 
kaapelia, jonka max pituus on 30m. 

3. Tarkista, että koneen villasäiliö on tyhjä. Liitä kone verkkovirtaan ja käännä päävirta päälle. 
Jännitemittari näyttää ~ 230 V. Tarkista, että hätä-stop–kytkin on ylhäällä ja paina vihreää 
start–nappia. Kone on käyttövalmiudessa. 

4. Voit valita käytätkö konetta kaukosäätimellä vai manuaalisesti eli koneen ohjaustaulun  
kytkimistä. Remote Control on kauko-säätimellä käyttö, manual on koneen ohjaustaulusta 
käyttö. Kaukosäätimen Blower on pelkän ilman puhaltamista. Feed Blower on villan  
puhaltamista varten. 

5. Säädä puhaltimen (Blower control ohjaustaulussa) teho aluksi täysille (7) ja pienennä  
tarvittaessa. Villan syöttöä säädetään puhallustavan mukaan koneen alaosan veivistä,  
syöttöasteikko on toisella laidalla. Vapaapuhalluksessa syöttö voi olla lähes täysillä.  
Suljettuun ontelotilaan puhallettaessa syöttö pidetään noin tasolla 3–4. 

6. Tarkastuksen jälkeen voit aloittaa Ekovillan syöttämisen. 

7. Tyhjennä villasäkit koneeseen paloina, yhden säkin sisältö kerrallaan. Älä ylitäytä. 

8. Huolehdi, ettei villan joukkoon pääse pakkausmateriaalia tai muita vieraita esineitä. 

9. Älä sullo villaa säiliöön kädellä tai muilla esineillä koneen ollessa käynnissä. 

10. Letkutukoksen sattuessa irrota letku ja poista tukos. ÄLÄ KATKAISE LETKUA. 

11. Jos villasäiliön pohjalla näkyvä sekoittaja pysähtyy, tyhjennä säiliö. Tarkasta, ettei 
villasäiliössä ole mitään kovia esineitä kuten jäätä, puuta, nauloja tai muuta sellaista. 

12. Sähköhäiriön sattuessa irrota virtajohto, odota noin 30 sekuntia ja kytke sähkö uudelleen. 
Häiriö kuittaantuu pois. Painamalla vihreästä START–napista kone lähtee taas päälle. 

13. ÄLÄ KOSKE ITSE SÄHKÖLAITTEISIIN. 

14. Eristämisen lopetettuasi puhalla villasäiliö ja letku tyhjäksi. 

15. Älä puhalla koneella muuta kuin Ekovilla-eristettä. 

16. Koneen vikatapauksessa ilmoita koneeseen tulleesta viasta ja vian laadusta koneen 
vuokraajalle. 

17. Säilytä kone sateelta suojassa (myös kuljetettaessa).


