
 

Elektrická bubnová česačka 

 
 

Návod k použití 

1. Nechte vlnu vytáhnout malým 
bubnem z vašich rukou do vnitřku 
česačky. Plňte česačku pouze 
malým množstvím vlny najednou a 
rozprostřete ji na celou šířku 
malého bubnu, takže se velký 
buben sám plynule naplní. 

2. Když je velký buben kompletně 
naplněný česanou vlnou, zastavte 
motor. Sejměte kryt na přední části 
a uvolněte vlnu v místě rýhy na 
velkém bubnu. Použijte k tomu 
přiložený hrot, který vám pomůže 
vlákna nadlehčit, a tím je od sebe 
oddělit a otevřít. 

3. Sundávejte vlnu a otáčejte při tom 
bubnem do opačného směru. Čím 
více je velký buben naplněný, tím 
snadněji se vlna z česačky 
vyndává 

 
Poznámka: Malý buben se vlnou plní 
také. Je třeba jej také vyčistit v 
momentu, kdy měníte druh nebo barvu 
česané vlny. Rozpojte na něm vlnu v 
místě rýhy a vyčistěte hrotem a 
kartáčem s hroty. 
 

Upozornění při prvním použití: 
Doporučujeme vám pro první 
česání použít zbytkovou vlnu 
nebo vlnu horší kvality, na níž 
vám nezáleží. Na hrotech 
česačky mohlo omylem z výroby 
uváznout mazadlo šedé barvy, 
které je z vlny obtížné vyprat. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Technické informace 

Chlazení 
Motor se při použití 
zahřívá a sám se chladí 
vestavěným 
ventilátorem. Dbejte na 
to, aby ventilační mřížka 
zůstávala stále volná, 
aby do česačky mohl 
během česání proudit 
chladný vzduch.  
 
Přehřátí 
Může se stát, že se 
motor nečekaně zastaví 
kvůli svému přehřátí. V 
takovém případě 
sledujte pokyny na 
předním panelu 
česačky. 

  

 
Systém pohonu klínovým řemenem 
Elektrická česačka je poháněna dvěma klínovými řemeny. Pokud je česačka přetížená příliš velkým množstvím vlny, pak 
se bubny mohou zastavit a řemeny uvnitř začnou prokluzovat, což vede k jejich nadměrnému opotřebení. Když se to 
stane, zastavte okamžitě motor a rukou uvolněte vlákna na velkém bubnu, tak aby se mohl opět volně otáčet. 
 
Utahování klínových řemenů 
Když má česačka tendenci prokluzovat příliš snadno, utáhněte řemeny takto:  
Použijte přiložený klíč k mírnému uvolnění matice A. Otočte česačku na zadní stranu a utáhněte řemeny maticí B. Dávejte 
pozor, abyste řemenici C příliš nevychýlili – musí zůstat kolmá na osu. Obraťte česačku zpět do standardní polohy a 
utáhněte matici A.  
 
Bezpečnost 
Elektrická bubnová česačka je nebezpečná pro děti, proto se postarejte o zavedení příslušných bezpečnostních opatření. 
Výrobce nenese odpovědnost za žádné následky nevhodného použití česačky. 
 
Čištění 
Při česání se na pracovní desku, ale také na chladicí žebra motoru uvolňuje prach. Z důvodu zajištění potřebného přívodu 
chladného vzduchu je třeba chladicí žebra udržovat čistá. Čištění provádějte pouze tehdy, když je motor vypnutý! 
 


