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Tekniset tiedot 
 
Malli NIKO BM1600 
Teho 1 600 wattia 
Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150–300 kierr./min 
   2. vaihde 300–650 kierr./min 
 
 
SÄHKÖTYÖKALUJEN YLEISET TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET  
 
Varoitus! Lue kaikki ohjeet. Kaikkien seuraavien ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa 
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakaviin vahinkoihin. Seuraavissa varoituksissa maininta 
"sähkötyökalu" viittaa sähkökäyttöiseen (johdollinen) tai akkukäyttöiseen (johdoton) 
sähkötyökaluusi.    
 
1. TYÖPISTE 
 
a) Pidä huolta, että työpiste on siisti ja hyvin valaistu. Sotkuisissa ja pimeissä  työpisteissä sattuu 
helposti onnettomuuksia. 
  
b) Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi helposti syttyvien 
nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä. Sähkötyökalu synnyttää kipinöitä, jotka voivat 
sytyttää höyryistä muodostuneen pölyn. 
 
c) Pidä lapset ja sivulliset etäällä, kun käytät sähkötyökalua. Jos huomiosi kiinnittyy johonkin 
muuhun, voit menettää työkalun hallinnan. 
  
2. SÄHKÖTURVALLISUUS 
 
a) Sähkötyökalun pistotulpan ja pistorasian on sovittava yhteen. Älä koskaan tee muutoksia 
pistotulppaan. Älä käytä adapteria maadoitetun sähkötyökalun kanssa. Muuntelemattomat 
pistotulpat ja sopiva pistorasia vähentävät sähköiskun vaaraa. 
 



b) Vältä vartalokosketusta maadoitettuihin pintoihin, esimerkiksi putkiin, lämpöpatteriin, 
lieteen ja jääkaappiin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos vartalosi on maadoitettu. 
 
c) Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle. Jos sähkötyökaluun pääsee vettä, sähköiskun 
vaara kasvaa.  
 
d) Älä vahingoita sähköjohtoa. Älä koskaan kanna tai vedä sähkötyökalua sähköjohdosta tai 
vedä sähköjohtoa irti sähkötyökalusta. Pidä sähköjohto etäällä lämmöstä, öljystä, terävistä 
reunoista ja liikkuvista osista. Vahingoittunut tai sotkuinen johto lisää sähköiskun vaaraa. 
 
e) Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. 
Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.  
 
3. HENKILÖTURVALLISUUS 
 
a) Pysy valppaana, ole varovainen toimissasi ja käytä tervettä järkeä, kun teet töitä 
sähkötyökalulla. Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt, huumausaineen tai alkoholin 
vaikutuksen alaisena tai kun olet ottanut suorituskykyysi vaikuttavia lääkkeitä. Hetkenkin 
tarkkaamattomuus työn aikana voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin.  
 
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina suojalaseja. Henkilösuojaimet, esimerkiksi kasvosuoja, 
liukumattomat turvakengät, kypärä tai kuulosuojaimet pienentävät soveltuvilta osilta 
henkilövahinkoja. 
 
c) Vältä tahatonta käynnistystä. Huolehdi, että työkalun virtakytkin on off-asennossa, ennen 
kuin liität sen sähköverkkoon. Sähkölaitteen kantaminen sormi virtakytkimellä tai sähkötyökalun 
liittäminen sähköverkkoon virtakytkimen ollessa on-asennossa aiheuttavat helposti onnettomuuksia. 
 
d) Poista mahdollinen säätöavain tai ruuviavain, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun. 
Sähkötyökalun pyörivään osaan jätetty ruuviavain tai avain voi aiheuttaa henkilövahinkoja. 
 
e) Älä kurota liian kauas. Seiso aina tukevasti jaloillasi ja pidä tasapaino. Näin pidät 
sähkötyökalun paremmin hallinnassasi odottamattomissa tilanteissa. 
 
f) Pukeudu sopivalla tavalla. Älä käytä suuria, löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, 
vaatteet ja käsineet erossa liikkuvista osista. Suuret vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua 
liikkuviin osiin.  
 
d) Jos varusteet pölynimu- ja keruulaitteen liittämiseksi sisältyvät toimitukseen, varmista, 
että nämä laitteet liitetään ja että niitä käytetään oikealla tavalla. Näiden laitteiden käyttö voi 
vähentää pölyn aiheuttamia riskejä.          
 
4. SÄHKÖTYÖKALUN KÄYTTÖ JA KUNNOSSAPITO 
 
a) Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä työhön sopivaa työkalua. Oikealla työkalulla työ 
tehdään paremmin ja turvallisemmin sillä nopeudella, johon se on tarkoitettu.  
 
b) Älä käytä sähkötyökalua, jos virtakytkintä ei voi liikuttaa on- tai off-asentoon. Sähkölaite, 
jota ei voida hallita virtakytkimellä, on vaarallinen ja se on korjattava.  
 



c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin teet säätöjä, vaihdat varusteita tai laitat 
sähkötyökalun säilytykseen. Tällaiset ennaltaehkäisevät varotoimet pienentävät 
sähkötyökalun tahattoman käynnistymisen riskiä.  
 
d) Säilytä sähkötyökalua, jota ei käytetä, lasten ulottumattomissa, äläkä anna sellaisten 
henkilöiden käyttää työkalua, jotka eivät ole sitä ennen käyttäneet tai lukeneet näitä ohjeita. 
Sähkötyökalut ovat vaarallisia kokemattoman käyttäjän käsissä. 
 
e) Pidä sähkötyökalu kunnossa. Tarkista mahdollinen virheellinen kohdistus, liikkuvien osien 
käynnin jäykkyys tai osan halkeama sekä kaikki muut tilat, jotka voivat vaikuttaa työkalun 
käyttöön. Jos työkalu on vahingoittunut, varmista, että se korjataan, ennen kuin käytät sitä 
uudelleen. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti hoidetuista työkaluista. 
 
f) Pidä leikkaustyökalu terävänä ja puhtaana. Hyvin hoidettu leikkaustyökalu, jossa on terävä 
leikkaussärmä, ei juutu ja on helppo hallita.      
 
g) Käytä sähkötyökalua, varusteita ja kovametalliterää jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja 
siten kuin erikoistyökalumallia on tarkoitettu käytettävän ottaen samalla huomioon 
työolosuhteet ja tehtävän työn. Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille suunniteltuun 
tarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteita. 
 
5. HUOLTO 
 
a) Anna pätevän korjaajan tehdä sähkötyökalusi huoltotoimet ja käytä vain täysin vastaavia 
varaosia. Tämä takaa, että sähkötyökalu on aina turvallinen ja toimii niin kuin sen pitää. 
 
ENNALTAEHKÄISEVÄ VAROTOIMI 
Pidä lapset ja sivulliset loitolla. Kun työkalua ei käytetä, sitä on säilytettävä lasten ja 
sivullisten ulottumattomissa. 
 
 
Sekoitustyökalun asennus 
 
Kiinnityskierre: M14 x 2. Kierrä niin syvälle koneen akseliin kuin mahdollista ja kiristä 
kiintoavaimella (22 mm). Oikeakätinen kierre, kierrä myötäpäivään. 
 
Sekoitustyökalun irrotus – työkalun vaihto – sekoitustyökalun puhdistus 
 
Aseta kiintoavain (22 mm) kuusio-osaan sekoitustyökalussa ja löysää se. Jotta sekoitustyökalu 
saadaan irti koneen karan kierteestä, avattaessa sitä on kierrettävä vastapäivään.     
 
Käynnistys ja pysäytys 
 
Käynnistys: paina virtakytkin sisään. Kone on käyttövalmis. 
Pysäytys: vapauta virtakytkin ja kone pysähtyy. 
 
Virtakytkimen lukitus 
 



Vakiokierrosluvun (1. vaihde 150–300 kierr./min, 2. vaihde 300–650 kierr./min) saa painamalla 
virtakytkimen pohjaan samanaikaisesti lukituspainikkeen kanssa. Jos virtakytkintä painetaan 
uudelleen, lukituspainike vapautuu ja vakiokierrosluvun pito päättyy. 
 
Ympäristön huomioiminen 
 
Kun kone on poistettu käytöstä, älä pura sitä äläkä käytä osia muuhun kuin siihen tarkoitukseen, 
johon ne on valmistettu. Vie loppuun käytetty kone kierrätysasemalle. 
 
Käynnistysvirran rajoitus 
 
Elektroninen pehmeäkäynnistys (käynnistysvirran rajoitus) huolehtii, että kone käynnistyy ilman 
nykimistä ja takapotkuja. Tämä ehkäisee roiskumista ja massan lentämistä. 
 
Elektroninen kierrosluvun säätö 
 
Elektroninen kierrosluvun säätö mahdollistaa kierrosluvun valinnan eri materiaalien sekoittamiseen. 
 
Kierrosluvun esivalinta 
 
Kierrosluvun säädöllä voidaan kierrosluku määrittää etukäteen. Käytettävä kierrosluku määräytyy 
sekoitettavan materiaalin mukaan. Oikea kierrosluku löytyy parhaiten kokeilemalla.  
 
Vaihteen valinta 
 
Vaihteenvalitsimella on valittavana kaksi kierroslukualuetta. 
Vaihde 1: 150–300 kierr./min 
Vaihde 2: 300–650 kierr./min 
Käytettävä kierrosluku määräytyy sekoitettavan materiaalin mukaan. Oikea kierrosluku löytyy 
parhaiten kokeilemalla. 
 
Vakioelektroniikka 
 
Vakioelektroniikka huolehtii, että moottori pitää asetetun kierrosluvun täydessä kuormituksessa. 
Tämä varmistaa materiaalin tasaisen sekoituksen, esimerkiksi rappauslaastin sekoitus. 
 
Ylikuormitussuoja 
 
Koneen moottorissa oleva ylikuormitussuoja suojaa sitä ylikuormitukselta ja siihen liittyviltä 
vahingoilta. Jos konetta kuormitetaan liika, se pysähtyy ja se voidaan käynnistää uudelleen, kun 
kuormitusta on vähennetty.  
 
Elektroninen ylikuumenemissuoja 
 
Erittäin kovassa kuormituksessa moottoria suojataan ylikuumenemiselta sammuttamalla se 
automaattisesti, kun kriittinen lämpötila saavutetaan.  
Kun se on saanut jäähtyä 3–5 minuuttia, voidaan kone taas ottaa käyttöön. 
Jos kone on lämmin pitemmän kuormituksen jälkeen, suoja aktivoituu aikaisemmin kuin 
käynnistettäessä kone kylmänä. 
 



Kunnossapito 
 
– Ilmanottoaukot on puhdistettava säännöllisin väliajoin. 
– Kun hiiliharjat ovat kuluneet, kone lakkaa toimimasta. Älä käytä konetta, ennen kuin uudet 
valmistajan alkuperäiset hiiliharjat on asennettu. Noin 100 tunnin käytön jälkeen hiiliharjat on 
tarkistettava ja tarvittaessa vaihdettava. Puhdista samalla moottoritila perusteellisesti.  
– Noin 200 tunnin käytön jälkeen on vaihdettava vaihteistorasva. 
 
NIKO sähkötyökalujen korjauksia, muutoksia ja tarkastuksia saa tehdä ainoastaan maahantuojan 
valtuuttamat huoltokorjaamot. Suosittelemme huoltolistan jättämistä viitteeksi yhdessä työkalun 
kanssa, kun työkalu viedään korjattavaksi tai huollettavaksi. Sähkötyökalun käytössä ja 
kunnossapidossa on noudatettava kyseisen maan turvallisuusmääräyksiä ja standardeja. 
 
Koska NIKO tekee jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyöstä, NIKO pidättää oikeuden teknisten tietojen 
muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.   
 
Takuu 
 
Takaamme koneen laadun voimassa olevien ehtojen mukaan.  
Työkalun väärä käsittely, ylikuormitus, varomaton käsittely tai kosteus eivät oikeuta 
takuukorvaukseen.  
Kone on toimitettava takuuvaateen kanssa valtuutettuun huoltokorjaamoon. 
Takuu voidaan hyväksyä vain, jos kone lähetetään alkuperäisessä kunnossa (ei purettuna) 
valtuutetulle huoltokorjaamolle. 
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