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INSTRUKCJA SERWISOWA
BLENDERA RĘCZNEGO
TYP 480 i 490
1. PARAMETRY TECHNICZNE
Typ
Parametry
Napięcie znamionowe
Moc znamionowa
Obroty
Klasa izolacji
Zabezpieczenie sieci
Typ silnika

480.***

490.***

230 V ~50 Hz
160 W
5 500 – 9 600 obr/min
Turbo 13 000 obr/min
II
max. 10 A
257.1000

230 V ~50 Hz
180 W
5 500 – 9 600 obr/min
Turbo 13 000 obr/min
II
max. 10 A
256.1000

Sposób oznaczenia typu
480.6NP
Model
480 - z silnikiem typ 257.1000
490 - z silnikiem typ 256.1000

rodzaj nasadki miksującej
NP – nasadka miksująca z tworzywa
NM – nasadka miksująca metalowa

rodzaj wyposaŜenia
0 - nasadka miksująca + trzepak + pojemnik + minimalakser + krajarka + pojemnik próŜniowy + kruszarka
1 - nasadka miksująca + trzepak + pojemnik + minimalakser + krajarka + pojemnik próŜniowy
2 - nasadka miksująca + trzepak + pojemnik + minimalakser + pojemnik próŜniowy
3 - nasadka miksująca + trzepak + pojemnik + minimalakser + krajarka
4 - nasadka miksująca + trzepak + pojemnik + minimalakser
5 - nasadka miksująca + trzepak + pojemnik
6 - nasadka miksująca + pojemnik

2. BUDOWA
Blendery ręczne w zaleŜności od typu róŜnią się między sobą typem silnika oraz
wyposaŜeniem.
Napęd blendera to silnik prądu stałego z wirnikiem na magnesach trwałych.
Blendery posiadają płynną regulację obrotów w zakresie 5 500 – 9 600 obr/min
oraz posiadają bieg TURBO i wówczas prędkość na wyjściu wałka silnika wynosi 13 000
obr/min.

3. DEMONTAś BLENDERÓW RĘCZNYCH
3.1 DemontaŜ napędów blenderów ręcznych typ 480 i 490
Przed przystąpieniem do pracy naleŜy dokładnie zapoznać się z treścią
niniejszej Instrukcji serwisowej oraz Instrukcji uŜytkowania wyrobu.
Napraw powinien dokonywać tylko odpowiednio przeszkolony pracownik
serwisu. Wszelkich napraw naleŜy dokonywać po odłączeniu urządzenia od sieci.
DemontaŜ naleŜy przeprowadzić na stole pokrytym czystym filcem lub innym miękkim
materiałem, zwracając uwagę, aby nie porysować części wykonanych z tworzywa.
UłoŜyć napęd blendera na stole:
- wykręcić 2 wkręty TWFZ 3x12 (11),
- nacisnąć z dwóch stron na boczne krawędzie korpusu 2 obok zaczepów (strzałka 1 na
rys.1), ostroŜnie otworzyć połówki korpusu (strzałka 2 na rys.1) tak, by części
wewnętrzne napędu blendera pozostały w korpusie przednim 1 (rys. 2),
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Rys.1

2

2

Rys.2

- z labiryntu korpusu wyjąć przewód przyłączeniowy 10 wraz z odgiętą 5 i płytką 8 oraz
silnikiem 9,
- z gniazda korpusu przedniego 1 wyjąć pokrętło potencjometru 3,
- rozłączyć połączenie wsuwka - nasuwka na silniku 9 - dotyczy napędu 480
- w przypadku napędu 490 z silnikiem 256.1000 naleŜy: pęsetą odgiąć ramię spręŜyny
tak, by koniec spręŜyny wyjąć z otworu wsuwki płytki 8, potem to samo z drugiej
strony, a następnie wysunąć płytkę z gniazd silnika. UwaŜać, by nie odkształcić i nie
zdeformować ramion spręŜyny.
- odgiąć dwa zaczepy przycisków 4 i wyjąć je z płytki 8 wraz ze spręŜynami 7,
- odlutować od płytki 8 końcówki przewodu przyłączeniowego 10,
- z przewodu przyłączeniowego 10 zsunąć odgiętkę 5,
- z wałka silnika 9 zdjąć sprzęgło 6 (przez zniszczenie) – dotyczy tylko napędu 480,
- w przypadku napędu 480 nie przewiduje się demontaŜu silnika o symbolu fabrycznym
257.1000,
- w przypadku napędu 490 demontaŜ silnika o symbolu fabrycznym 256.1000 wykonać
wg instrukcji serwisowej silnika 256.1000.
3.2 DemontaŜ nasadki miksującej 480.0020 (rys. na str. 10)
- z końca wałka kompletnego nasadki 5 odkręcić nakrętkę specjalną 1 ,
- z końca wałka kompletnego nasadki 5 zdjąć nóŜ 2 oraz podkładkę 3,

Rys.3

- w celu wyjęcia wałka kompletnego nasadki z korpusu nasadki kpl. 4 naleŜy zwolnić 3
spręŜyste zaczepy wewnątrz korpusu, które ustalają wałek kompletny nasadki
w korpusie: rurką o średnicy zewnętrznej ∅ 18,8 mm nacisnąć na 3 spręŜyste
zaczepy i równocześnie wyciągnąć wałek,
- z wałka nasadki usunąć sprzęgło 6 – poprzez zniszczenie go (np. obcęgami).
3

3.3 DemontaŜ pojemnika kompletnego 480.0040 (rys. na str. 11)
- z pojemnika 1 zdjąć pokrywkę 2,
- z uchwytu pojemnika 1 wyczepić zaślepkę uchwytu 3 (zaczepy wzdłuŜ bocznych
krawędzi zaślepki),
- z podstawy pojemnika 1 zdjąć pierścień podstawy 4.

4. MONTAś
4.1 MontaŜ napędu blendera ręcznego
MontaŜ napędu blendera ręcznego przebiega zasadniczo w odwrotnej kolejności niŜ
demontaŜ, naleŜy jednak zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie
niektórych czynności:
1. OstroŜnie wlutować końce przewodu przyłączeniowego 10 w płytkę 8 - punkty O i F.
2. PołoŜenie przycisków wyłącznika 4 na płytce 8 jest jednoznaczne: mają być
zwrócone do siebie dwoma dłuŜszymi Ŝeberkami,
Ŝeberka

Otwór
potencjometru

Rys. 4

Rys. 5
4

`

Rys. 6

Rys. 7

3. Połączenia elektryczne naleŜy wykonać ściśle wg schematu połączeń elektrycznych
(str. 7). Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na prawidłowe, zgodne ze schematem
elektrycznym połączenie przewodów płytki: plusowy i minusowy z właściwymi
końcówkami konektorowymi na silniku.
W silniku 9 (symbol fabryczny 257.1000) wsuwka „+” jest oznaczona na tarczy silnika
– dotyczy napędu 480.
W silniku 9 (symbol fabryczny 256.1000) gniazdo wsuwki „+” jest z przeciwnej strony
szwu płaszcza silnika – dotyczy napędu 490.
4. Podczas montaŜu płytki 8 na silnika 9 w napędzie 490 naleŜy: wsunąć płytkę
w kanałek tarczy łoŜyskowej silnika, następnie odgiąć ramię spręŜyny mocującej
szczotkę i wsunąć koniec spręŜyny w otwór wsuwki płytki (rys. 6), to samo wykonać z
drugiej strony, wsunąć płytkę do oporu, sprawdzić ułoŜenie ramion spręŜyny w
gniazdach tarczy łoŜyskowej silnika.
5. Ośki pokrętła potencjometru 3 ułoŜyć w Ŝeberkach korpusu przedniego 1. DłuŜsza
ośka ma być włoŜona do otworu potencjometru znajdującego się na płytce podczas
wkładania płytki kompletnej do korpusu przedniego.
6. Przewody elektryczne naleŜy prowadzić tak, aby nie stykały się z ostrymi
krawędziami.
7. NaleŜy dokładnie ułoŜyć przewód przyłączeniowy 10 w labiryncie Ŝeberek korpusu
przedniego 1.
8. Wszystkie elementy i podzespoły powinny być montowane bez uŜycia nadmiernej siły.
4.2 MontaŜ nasadki miksującej 480.0020
MontaŜ napędu blendera przebiega zasadniczo w odwrotnej kolejności niŜ demontaŜ,
naleŜy jednak zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie niektórych
czynności:
– wciskanie sprzęgła na wałek nasadki – najlepiej wykonywać na prasce ręcznej,
– podczas zakręcania nakrętki 1 na wałek, zwrócić uwagę na prawidłowe ułoŜenie
ścięć nakrętki specjalnej w otworze podkładki.

5. WYKAZ NARZĘDZI I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH
–
–
–
–

Komplet wkrętaków
Lutownica elektryczna
Kleszcze do obnaŜania przewodów
Woltomierz kl.1,5 zakres 0-300V
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–
–
–
–
–

Watomierz kl. 1,5 zakres 100/200/300V, 5/10A
Amperomierz kl.1,5 zakres 5/10A
Pęseta lub szczypce
Praska ręczna
Rurka ∅18,8mm x 160mm

6. UWAGI
WSZELKIE NAPRAWY NALEśY PRZEPROWADZAĆ PO ODŁĄCZENIU BLENDERA
OD SIECI.
1. Konserwacje, przeglądy i naprawy winien przeprowadzać pracownik o odpowiednich
kwalifikacjach. Pracownik ten winien zapoznać się z instrukcją uŜytkowania
właściwego typu blendera oraz niniejszą instrukcją.
2. Zakład nie prowadzi indywidualnej wysyłki części.
3. Zakład zastrzega sobie prawo zmian kształtu części, mających na celu poprawę
jakości i funkcjonalność tego wyrobu.

7. EWENTUALNE USZKODZENIA BLENDERÓW RĘCZNYCH
TYP 480 i 490
Lp.

Objawy uszkodzenia

1

Blender nie pracuje, pracuje 1.1. Brak napięcia w gniazdku zasilającym.
Sprawdzić, czy jest napięcie w sieci.
z przerwami.
1.2. Uszkodzony przewód przyłączeniowy lub Sprawdzić przewód przyłączeniowy i wewnętrzne
uszkodzone połączenie wewnętrzne.
połączenia elektryczne. Usunąć usterkę lub
wymienić uszkodzony przewód.
1.3. Uszkodzony silnik.
Zdemontować napęd blendera, wymienić silnik.
1.4. Uszkodzona płytka.
Wymienić płytkę na nową.
1.5. Uszkodzony potencjometr na płytce.
Wymienić płytkę na nową.
Brak róŜnicy prędkości
2.1. Uszkodzony potencjometr na płytce.
Wymienić płytkę na nową.
obrotowej na
poszczególnych biegach.
Blender ciągle pracuje na 3.1. Uszkodzona płytka.
Wymienić płytkę na nową.
maksymalnych obrotach.
3.2. Uszkodzony mikrowyłącznik na płytce.
Wymienić płytkę na nową.
3.3. Zawieszony przycisk wyłącznika na płytce.
Zdemontować napęd, wymienić spręŜynę
Brak napędu na nasadkę 4.1. Uszkodzone sprzęgło na wałku silnika.
Zdemontować napęd, wymienić sprzęgło na nowe.
miksującą. Silnik pracuje.
4.2. Uszkodzone sprzęgło nasadki miksującej.
Zdemontować nasadkę miksującą, wymienić wałek

2
3

4

5

Uszkodzone obudowy.

6

Nadmierne nagrzewanie się
silnika.

Przyczyny uszkodzenia

5.1. Zbyt silne nagrzewanie się silnika
lub uszkodzenie mechaniczne obudów.
6.1. Ocieranie wirnika o stojan.
6.2. Nadmierne zuŜycie komutatora.
6.3. Zwarcie lub przerwa w wirniku.
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Nadmierny hałas, drgania
i ocieranie części
wirujących.

7.1. Uszkodzone sprzęgło na wałku silnika.

7.2. Uszkodzone sprzęgło nasadki miksującej.
7.3. Uszkodzony silnik.

Sposób naprawy

nasadki kpl. na nowy.
Zdemontować blender. Wymienić obudowy na
nowe.
Wymienić silnik na nowy -dot. silnika 257.1000
(napęd 480) lub postępować wg instrukcji
serwisowej silnika 256.1000 (napęd 490).
Wymienić silnik na nowy -dot. silnika 257.1000
(napęd 480) lub postępować wg instrukcji
serwisowej silnika 256.1000 (napęd 490).
Wymienić silnik na nowy -dot. silnika 257.1000
(napęd 480) lub postępować wg instrukcji
serwisowej silnika 256.1000 (napęd 490).
Zdemontować napęd, wymienić sprzęgło na nowe dot. silnika 257.1000 (napęd 480) lub postępować
wg instrukcji serwisowej silnika 256.1000 (napęd
490).
Zdemontować nasadkę miksującą, wymienić wałek
nasadki kpl. na nowy.
Wymienić silnik na nowy -dot. silnika 257.1000
(napęd 480) lub postępować wg instrukcji
serwisowej silnika 256.1000 (napęd 490).

8. EWENTUALNE USZKODZENIA NASADKI MIKSUJĄCEJ 490.0020
1

Brak napędu na wałek nasadki miksującej, a silnik
pracuje.

1.1.Uszkodzone, obluzowane sprzęgło na wałku Zdemontować napęd blendera, wymienić sprzęgło
silnika.
na silniku na nowe.
1.2.Uszkodzone, obluzowane sprzęgło na wałku Zdemontować nasadkę miksującą, wymienić
nasadki miksującej.
sprzęgło na nowe.
1.3.Zatarte łoŜysko ślizgowe nasadki miksują- Zdemontować nasadkę miksującą, wymienić wałek
cej.
nasadki kpl.
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Schemat połączeń elektrycznych
NAPĘDU BLENDERA RĘCZNEGO
TYP 480.0000

Uwagi:
P.Z. - płytka 480.0140
S - silnik 257.1000

Typ 490.0000

Uwagi:
P.Z. - płytka 490.0140
S - silnik 256.1000
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NAPĘD BLENDERA TYP 480
W ROZŁOśENIU NA CZĘŚCI I PODZESPOŁY

WYKAZ CZĘŚCI NAPĘDU BLENDERA TYP 480
Oznaczenie
na rysunku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nazwa części
Korpus przedni
Korpus tylny
Pokrętło potencjometru
Przycisk wyłącznika
Odgiętka
Sprzęgło kpl.
SpręŜyna przycisku
Płytka
Silnik
Przewód przyłączeniowy
Wkręt TWFZ 3x12

Symbol
fabryczny

Wchodzi do wyrobu

Ilość sztuk
na wyrób

480.0011
480.0012
480.0003
480.0004
480.0005
480.0006
480.0007
480.0140
257.1000
271.0095
01.0361

480.***
480.***
480.***
480.***
480.***
480.***
480.***
480.***
480.***
480.***
480.***

1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
2
8

NAPĘD BLENDERA TYP 490
W ROZŁOśENIU NA CZĘŚCI I PODZESPOŁY

WYKAZ CZĘŚCI NAPĘDU BLENDERA TYP 490
Oznaczenie
na rysunku
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11

Nazwa części
Korpus przedni
Korpus tylny
Pokrętło potencjometru
Przycisk wyłącznika
Odgiętka
SpręŜyna przycisku
Płytka
Silnik
Przewód przyłączeniowy
Wkręt TWFZ 3x12

Symbol
fabryczny

Wchodzi do wyrobu

Ilość sztuk
na wyrób

480.0001
480.0002
480.0003
480.0004
480.0005
480.0007
490.0140
256.1000
271.0095
01.0361

490.***
490.***
490.***
490.***
490.***
490.***
490.***
490.***
490.***
490.***

1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
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NASADKA MIKSUJĄCA KOMPLETNA TYP 480.0020
W ROZŁOśENIU NA CZĘŚCI I PODZESPOŁY

WYKAZ CZĘŚCI NASADKI MIKSUJĄCEJ TYP 480.0020
Oznaczenie
na rysunku
1
2
3
4
5
6

Nazwa części

Symbol
fabryczny

Wchodzi do wyrobu

Ilość sztuk
na wyrób

Nakrętka specjalna
NóŜ
Podkładka
Korpus nasadki kpl.
Wałek kompletny nasadki
Sprzęgło

65.6114
65.6013
65.6111
480.0025
480.0026
171.2002

480.0020
480.0020
480.0020
480.0020
480.0020
480.0020

1
1
1
1
1
1
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POJEMNIK KOMPLETNY TYP 480.0040
W ROZŁOśENIU NA CZĘŚCI

WYKAZ CZĘŚCI POJEMNIKA KOMPLETNEGO TYP 480.0040
Oznaczenie
na rysunku
1
2
3
4

Nazwa części
Pojemnik
Pokrywa pojemnika
Zaślepka uchwytu
Pierścień podstawy

Symbol
fabryczny

Wchodzi do wyrobu

Ilość sztuk
na wyrób

480.0041
480.0042
480.0043
480.0044

480.0040
480.0040
480.0040
480.0040

1
1
1
1
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