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Młynek laboratoryjny
typ wż-1



1. Przeznaczenie
W działalności każdego laboratorium, a szczególnie zbożowo-mącznego i piekarskiego rozdrabnianie próbek i odsiewanie stanowi bardzo
ważny odcinek pracy mający wpływ na powtarzalność i prawidłowość w uzyskiwaniu wyników analiz. 
Młynek WŻ-1 jest jednym z najpopularniejszych uniwersalnych laboratoryjnych młynków huraganowych. Przeznaczony jest głównie do roz-
drabniania i wymieszania próbek analitycznych pieczywa piekarsko-cukierniczego, ziarna zbóż, nasion oleistych, pasz, kości, produktów 
roślinnych.

2. Opis urządzenia
Budowa

Parametry techniczne
• pojemność całkowita zbiornika na próby 250 ml 
• wielkość próbki 10-50 g 
• napięcie zasilania 230 V/AC/6,3/50 Hz 
• moc silnika 1000 W 
• sterowanie elektroniczne 
• obroty 15.000 obr./ min.
• zakres programowania czasów 1-10 s 
• wymiary 220 x 310 x 300 mm 
• masa 8 kg 
• nóż - stal sprężysta 75

Części zamienne - wyposażenie urządzenia

• nożyk • pojemnik

3. Warunki i stanowisko pracy
Młynek ustawić na stabilnym stole laboratoryjnym w pobliżu źródła zasilania 230 V/AC/6,3/50 Hz z uziemieniem, w pomieszczeniu o temper-
aturze 22°C, wolnym od substancji żrących.

4. Bezpieczeństwo użytkowania
Urządzenie przeznaczone jest do pracy w warunkach laboratoryjnych i tylko do celów określonych w przeznaczeniu. Przed podłączeniem
urządzenia do sieci zasilającej sprawdzić stan gniazda elektrycznego i instalacji elektrycznej. Miejsce posadowienia urządzenia powinno być
równe i stabilne.  W czasie pracy urządzenia powinien być zapewniony dostęp do głównych elementów aparatu. Niedopuszczalne jest
pozostawienie włączonego urządzenia bez nadzoru. Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego wilgotnymi rękoma. Nie należy prze-
ciążać rozgałęźnika elektrycznego lub przedłużacza ponad znamionowe parametry (napięcia/natężenia) podczas używania ich do zasilania
urządzenia. Jeżeli od przewodu zasilającego lub gniazdka elektrycznego dobiegają niepokojące odgłosy, należy odłączyć przewód od gniazdka
i skontaktować się z serwisem. Nie należy używać wtyczki, przewodu zasilającego ani gniazdka elektrycznego, które są uszkodzone lub polu-
zowane. Wtyczki przewodu zasilającego powinny być dobrze dociśnięte do gniazdka elektrycznego. Nie należy odłączać przewodu zasilającego,
pociągając za sam przewód. Nie należy zbyt mocno zginać przewodu zasilającego i umieszczać na nim ciężkich przedmiotów. Nigdy nie roz-
bierać gniazdka elektrycznego. Gniazdko elektryczne oraz rozgałęźnik elektryczny powinny mieć uziemienie. W przeciwnym wypadku może
powstać zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Przy przenoszeniu produktu konieczne jest wyłączenie zasilania i odłączenie od produktu
wszystkich przewodów. Produkt może być podłączany wyłącznie do źródła zasilania podanego na tabliczce znamionowej. Gniazdko elektryczne
używane do zasilania sprzętu powinno być łatwo dostępne w razie pożaru lub zwarcia. Nieprzestrzegania zaleceń producenta może negatywnie
wpłynąć na pracę aparatu i na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

5. Przygotowanie urządzenia do pracy
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych w pkt 4. Rozpakować urządzenie. Założyć pojemnik przekręcając go w
lewo. Sprawdzić czy napięcie zasilania odpowiada wartości napięcia widniejącego na tabliczce znamionowej z tyłu aparatu. 

pojemnik wykonany z aluminium, ogumowany zewnętrznie -1 
zespół drobiący - 2
zespół napędu - 3
obudowa - 4
programator - 5
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6. Metodyka - wykonanie oznaczenia

7. Postępowanie w przypadku awarii
W celu wyjęcia wtyczki z gniazda sieciowego nie należy ciągnąć za kabel zasilający. Nieprzestrzeganie
zaleceń producenta może negatywnie wpłynąć na pracę aparatu i na bezpieczeństwo użytkownika
urządzenia. Młynek przeznaczony jest do pracy cyklicznej. Zalecany czas pracy młynka: pieczywo 1 s,
ziarno oleiste 1 s, ziarno zbożowe 8 s, po odsianiu właściwej frakcji ponownie 8 s. Zwrócić uwagę na
prawidłowość założenia pojemnika prób (w przypadku nieprawidłowego założenia, młynek nie
zostanie uruchomiony). Nie przekraczać dopuszczalnych wielkości próbek. Młynek został wyposażony
w wyłącznik termiczny. W przypadku przegrzania nastąpi wyłączenie silnika. Włączenie zasilania
nastąpi samoczynnie po ostygnięciu. Obsługę młynka powierzyć pracownikowi przeszkolonemu z
zakresu BHP. Jeżeli woda lub inna substancja dostanie się do urządzenia lub gniazda zasilania, należy
odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z serwisem. Uszkodzenie urządzenia wewnątrz
stwarza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. W przypadku upuszczenia urządzenia lub
uszkodzenia, należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z serwisem w celu sprawdzenia
urządzenia pod kątem bezpieczeństwa. Korzystanie z uszkodzonego urządzenia grozi porażeniem prą-
dem elektrycznym lub spowodowaniem pożaru. Przy wszelkich naprawach należy bezwzględnie
przestrzegać przepisów BHP. Napraw mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione i przeszkolone
przez producenta.

8. Czyszczenie i konserwacja urządzenia
Regularna konserwacja i czyszczenie urządzenia, szczególnie po każdym dniu pracy zapewni dobrą i bezawaryjną pracę oraz przedłuży jego
żywotność. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji aparatu należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
Przystępując do analizy kolejnego produktu zdjąć pojemnik młynka, a następnie oczyścić go przy użyciu pędzelka. Oczyścić również nożyk nie
demontując go. W przypadku wymiany tępego nożyka odkręcić śrubę mocującą, zdjąć nożyk i wymienić na nowy ponownie przykręcając śrubę. 

9. Warunki transportu i przechowywania
Urządzenie przechowywać  w pomieszczeniu o temp. 22 °C, odłączone od źródła zasilania. Urządzenie przekazywane do producenta w celu
wykonania usługi serwisowej winno być: • czyste, • kompletne, • w oryginalnym opakowaniu.

10. Postanowienia końcowe
Z uwagi na specjalistyczne urządzenie Producent ZALECA PRZEGLĄDY TECHNICZNE RAZ NA ROK (każdorazowo po rocznej eksploatacji).
Koszt przeglądu w całości pokrywa Nabywca. Nabywca otrzyma dokument potwierdzający wykonanie usługi serwisowej wraz z informacją o
terminie następnego przeglądu technicznego. Urządzenie posiada certyfikat zgodności z Dyrektywami Europejskimi.
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1. Podłączyć przewód zasilający
do źródła zasilania.

3. Zdjąć pojemnik
przekręcając go w prawo.

4. Napełnić pojemnik próbką.

5. Umieścić pojemnik pod zespołem
napędowym i obrócić w lewo.

6. Włączyć zasilanie. 7. Obrócić dźwignię o 180° w pozycję
PRACA (pojemnik z próbką na górze).

8. Ustawić odpowiedni czas
przemiału (1 - 10sek.).

9. Nacisnąć przycisk
START.

Pojemnik nie jest umieszczony w
młynku lub jest

nieprawidłowo założony

11. Zdjąć pojemnik z próbką obracając
go w prawo.

2. Dźwignię młynka ustawić w pozycji 
PRZERWA (pojemnik próbki znajduje się na dole).

12. Oczyścić pojemnik młynka
i powierzchnię wokół noża

miękkim pędzlem.

10. Po samoczynnym wyłącze-
niu młynka obrócić dźwignię 
o 180° do pozycji PRZERWA.
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