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WARUNKI GWARANCJI 

1. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyny tkwiącej w 
sprzedanym wyrobie, będącej następstwem wadliwości uŜytych materiałów, 
nieprawidłowości montaŜu tub technologii wykonania. 

2. ZALCO udziela Nabywcy gwarancji na okres 12-ciu miesięcy od daty 
sprzedaŜy. Producent został wyłączony z jakiejkolwiek odpowiedzialność z 
tytułu gwarancji i rękojmi. 

3. W przypadku wystąpienia niesprawności maszyny uŜytkownik zobowiązany 
jest powiadomić pisemnie sprzedawcę i dostarczyć wyrób do wskazanego 
przez ZALCO punktu serwisowego. Maszyny muszą być dostarczane 
z niezbędnymi dokumentami (karta gwarancyjna, kopia dowodu kupna). 
Dostawa reklamowanej maszyny firmą spedycyjną do ZALCO na koszt 
odbiorcy tylko kurierem DHL (Servisco).  

4. Gwarancją nie są objęte bezpieczniki, narzędzia skrawające, wyposaŜenie 
normalne maszyny, szczotki napędu, płyny i środki smarujące oraz zuŜycie 
podzespołów wynikające z normalnego zuŜywania się maszyny. 

5. ZALCO zobowiązuje się w terminie 14 dni do rozpatrzenia i powiadomienia 
reklamującego o tym czy reklamacja została uwzględniona. W przypadku 
uwzględnienia reklamacji gwarant zobowiązuje się do przeprowadzenia 
bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w wyspecjalizowanym punkcie serwisowym 
w moŜliwie najkrótszym czasie. 

6. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku: 
• zerwania plomb gwarancyjnych; 
• samowolnych napraw lub przeróbek; 
• uŜywania maszyny niezgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w Instrukcji 

Obsługi 
• uŜywania niewłaściwych narzędzi lub innych materiałów eksploatacyjnych niŜ 

opisane w Instrukcji Obsługi 
• wystąpienia uszkodzeń powstałych z przyczyn innych niŜ błędy montaŜu lub 

wad materiałowych. 
7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wynikającej z nie zaznajomienia się 

z instrukcją obsługi urządzenia, reklamujący moŜe zostać obciąŜony 
poniesionymi kosztami transportu i opinii rzeczoznawcy. 

8. Niezbędnym warunkiem waŜności karty gwarancyjnej jest wpisanie daty 
sprzedaŜy urządzenia potwierdzone stemplem i podpisem sprzedawcy. 

 
 
 
Nr fabryczny maszyny ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis i Pieczęć Sprzedawcy   ............................................................. 
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Instrukcje obsługi 

 
WaŜne instrukcje 
 
 
WaŜne instrukcje i ostrzeŜenia są przedstawiane na maszynie przy pomocy symboli 
 
 

 

Zanim rozpoczniesz  prac ę, przeczytaj instrukcj ę obsługi 
maszyny. 

 

Pracuj w sposób uwa Ŝny i skupiony. Utrzymuj miejsce 
pracy w czysto ści i unikaj sytuacji niebezpiecznych. 

 
Stosuj środki ochronne.  

 
 
Podczas pracy powinieneś nosić gogle, środki ochrony uszu, maskę przeciwpyłową, 
okulary ochronne i mocne ubrania robocze. 
 
 

 
 
noś środki ochrony uszu 

 
 
noś gogle 

 
 
noś rękawice ochronne 
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Parametry techniczne 
 
Automix 1801 
 
Napięcie nominalne  230 V ~ 
Moc 1800 W 
Prąd nominalny 8,4 A 
Nr zamówienia 07614 
 
Częstotliwość:     40 - 60 Hz  
Szybkość mieszania    70 rpm  
Uchwyt mieszadła:     M 20, gwint wewnętrzny 
Klasa ochrony:     II    
Stopień ochrony:     IP 20 
Waga:       ok. 26.5 kg 
Zakłócenia zgodne z:    EN 55014 and EN 61000 
  
  

Dostawa 
  
Mieszadło ze stojakiem, wiadrem, koszem mieszadła, ekranem ochronnym i 
instrukcją obsługi w pudle kartonowym. 
 
 
Przewidywany sposób stosowania 

 
Urządzenie Automix 1801  jest przeznaczone do przygotowywania i mieszania 
prefabrykowanej zaprawy tynkarskiej, murarskiej i betonowej, jak równieŜ gipsu, 
wapna i innych materiałów budowlanych o lepkości średniej do duŜej i maksymalnej 
wadze około 50 kg. 
 
Urządzenie moŜe być stosowane tylko z dostarczonym z nim stojakiem. 
Robocze wrzeciono jest wyposaŜone w wewnętrzny gwint M20. Gwinty i przednie 
powierzchnie muszą być utrzymywane w czystości. 
Kosz mieszadła powinien być odłączany przy pomocy płaskiego klucza 
maszynowego SW 27. 
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Instrukcje bezpiecze ństwa 
 

 
 

Bezpieczne stosowanie urz ądzenia jest mo Ŝliwe tylko wtedy, gdy 
uŜytkownik w pełni zapozna si ę z instrukcj ą obsługi i instrukcjami 
bezpiecze ństwa i post ępuje ściśle według zawartych w nich zalece ń. 
Ponadto, nale Ŝy stosowa ć się do ogólnych instrukcji bezpiecze ństwa 
zawartych w ulotce dostarczonej z urz ądzeniem. Przed pierwszym 
uŜyciem urz ądzenia, u Ŝytkownik powinien przej ść praktyczne 
przeszkolenie. 

 

Jeśli kabel sieciowy zostanie uszkodzony lub przecięty podczas 
eksploatacji, nie dotykaj go, ale natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka. 
Nigdy nie uŜywaj urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym. 

 

Urządzenie nie moŜe być mokre i nie moŜe pracować w wilgotnym 
środowisku. 

� Przed kaŜdym uŜyciem sprawdź urządzenie, jego kabel i wtyczkę. 
� Uszkodzenia mogą być naprawiane tylko przez specjalistę. Wkładaj wtyczkę do 

gniazdka tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. 
� Stosuj urządzenie tylko na wolnym powietrzu i z wyłącznikiem 

róŜnicowoprądowym na maks. 30 mA. 
� Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez dozoru. 
� Odłącz urządzenie od zasilania i sprawdź, Ŝe wyłącznik jest wyłączony, jeśli 

urządzenie nie będzie nadzorowane, np. podczas przygotowywania i odbierania 
materiału, przy awarii zasilania lub przy wkładaniu lub montowaniu wyposaŜenia. 

� Odłącz urządzenie od zasilania, jeśli zatrzyma się z jakiegokolwiek powodu. W 
ten sposób unikniesz nagłego wznowienia pracy w nieoczekiwanym momencie. 

� Nie uŜywaj urządzenia, jeśli jego obudowa, kabel lub wtyczka są uszkodzone. 
� Obwody elektryczne muszą być badane przez specjalistę w regularnych 

odstępach czasu. 
� Nie dotykaj obracających się części 
� Osoby w wieku poniŜej 16 lat nie powinny uŜywać urządzenia. 
� Podczas pracy urządzenia noś środki ochrony uszu i gogle ochronne. 
 

  

 

 
Dalsze instrukcje bezpiecze ństwa s ą w załączniku. 
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Monta Ŝ urządzenia 

Wyjmij z pudła kartonowego siatkę ochronną, stojak z wiadrem, ekran ochronny, 
zaczep, kosz mieszadła i torebkę foliową z wyposaŜeniem. 

 

Zamocuj siatkę ochronną na wiadrze i załóŜ zaczep. 

Połączy te trzy komponenty przy pomocy bolca 
mocującego. 

 

 

Zabezpiecz bolec przed wypadnięciem przy pomocy 
zawleczki. 

Przymocuj osłonę przy pomocy 6 podkładek i śrub M5 x 10 z 
łbem z gniazdkiem krzyŜowym. 

 

Przymocuj urządzenie do stojaka przy pomocy 4 wkrętów 
M8 x 20 z łbami sześciokątnymi i odpowiednich pierścieni 
blokujących. 

Wyciągnij ramię urządzenia i włóŜ kosz mieszadła. 
 

Umieść wiadro w dolnej ramie w taki sposób, Ŝe jeden z 
jego czterech wypustów zostanie zatrzaśnięty w 
przeznaczonym do tego celu uchwycie. Dzięki temu 
unikniesz nieoczekiwanego obrócenia się wiadra podczas 
mieszania. 
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Połączenia elektryczne 

 
Przed uruchomieniem urządzenia sprawdź, czy napięcie sieci jest zgodne z 
wymaganiami podanymi na tabliczce znamionowej. 
Wahania napięcia w zakresie od + 6 % do – 10 % są dopuszczalne. 
Automix 1801  został zaprojektowany zgodnie z klasą ochrony II. 
Stosuj przedłuŜacze z odpowiednią średnicą przewodu (min. 2.5 mm²). Zbyt mała 
średnica moŜe wywołać zmniejszenie mocy oraz przegrzewanie się urządzenia i 
kabla. 
 
Ochrona urz ądzenia 

 
Niewłaściwe uŜytkowanie moŜe spowodować uszkodzenia. 
NaleŜy zatem ściśle przestrzegać następujących zaleceń: 
 
Stosuj tylko kosze mieszadła zalecane przez producenta. 
 
Nie obciąŜaj urządzenia tak, Ŝe samo się zatrzymuje. 
 
W celu ochrony uŜytkownika i silnika, Automix jest wyposaŜony w mechaniczną 
ochronę przed przeciąŜeniem. 
W przypadku nagłego zablokowania pręta mieszającego, wrzeciono mieszania jest 
mechanicznie odłączane od silnika przy pomocy sprzęgła.  
Aby zachować sprawność, sprzęgło nie powinne trzeć dłuŜej niŜ 2 sekundy. W 
przypadku znacznego zuŜycia, powinne zostać wymienione w autoryzowanym 
warsztacie serwisowym. 
 
 
Włączanie i wył ączanie 

 

 

Urządzenie mo Ŝe być uruchamiane tylko z podniesionym do góry i 
zablokowanym ramieniem urz ądzenia. 
Po wył ączeniu urz ądzenia, blokada mo Ŝe zostać otwarta i rami ę 
urządzenia opuszczone do piero po zatrzymaniu kosza mieszadła.  

 
 
Eksploatacja 

 

 

WłóŜ głowicę silnika z koszem mieszadła do wiadra i zablokuj 
przez obrócenie radełkowanej śruby w kierunku wskazywanym 
przez strzałkę.  
 

 
Przygotuj mieszaninę w następujący sposób: 
 
Zawsze uruchamiaj urządzenie bez obciąŜenia. 
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ZaleŜnie od przerabianego materiału kontynuuj pracę w następujący sposób: 
 
Kleje do płytek posadzkowych lub ściennych 
 
Starannie przeczytaj instrukcje na opakowaniu materiału. 
W celu przygotowania Ŝądanej ilości kleju, wlej odpowiednią ilość wody do wiadra. 
Włącz urządzenie. Przez siatkę ochronną dodawaj do wiadra zawartość pierwszego 
worka (25 kg) z szybkością ok. 10 kg/min. 
Kontynuuj czynność w sposób ciągły i regularny z drugim workiem (25 kg). 
W ten sposób unikniesz zbrylania się mieszaniny. 
Jeśli trzeba, pozostaw klej na 5 do 10 minut, a następnie mieszaj znów przez kilka 
minut. 
 
Cement 
 
Mieszadło jest dobrze dostosowane do mieszania prefabrykowanej zaprawy 
murarskiej, tynkarskiej itp. 
Automix nie jest przeznaczony do mieszania betonu lub zaprawy murarskiej ze 
Ŝwirem o średnich rozmiarach ziaren i domieszkami. 
W celu przygotowania prefabrykowanej zaprawy murarskiej lub tynkarskiej, wykonuj 
czynności opisane w powyŜszym rozdziale “Kleje do płytek posadzkowych lub 
ściennych“. 
PoniewaŜ zaprawa murarska jest silnie higroskopijna, w celu uniknięcia nadmiernego 
stwardnienia mieszaniny trzeba starannie dobierać ilości kleju, cementu lub 
dodatków dla danego zastosowania. 
 
śywice epoksydowe 
 
W celu obróbki Ŝywic epoksydowych trzeba sprawdzić lepkość i cięŜar właściwy 
przygotowywanej mieszaniny, aby uniknąć przeciąŜenia urządzenia Automix. 
WłóŜ do wiadra zalecane przez producenta ilości Ŝywicy, środków utwardzających i 
proszku.  
Starannie mieszaj komponenty, Ŝeby uniknąć tworzenia się pęcherzyków powietrza 
lub brył. 
 
Farby 
WłóŜ farbę do wiadra i dodaj wymagane ilości wody lub domieszek. 
 WAśNE! 

 !  

Stosowanie chemikaliów lub rozpuszczalników mo Ŝe pogorszy ć 
właściwo ści wiadra. 
Przed u Ŝyciem urz ądzenia Automix sprawd ź, czy przewidziane do 
mieszania produkty s ą zgodne z zaleceniami producenta urz ądzenia. 

 
Zdejmowanie wiadra 
Wyłącz urządzenie i poczekaj, aŜ kosz mieszadła zatrzyma się. 
Otwórz blokadę ramienia urządzenia. 
Odsuń ramię urządzenia od wiadra. 
Podnieś wiadro z uchwytu stojaka. 
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Czyszczenie i konserwacja 

 

 
Przed rozpocz ęciem prac konserwacyjnych lub naprawczych wyjmij 
wtyczk ę z gniazdka zasilania sieciowego.  
 

Naprawy mogą być wykonywane tylko przez odpowiednio wykwalifikowane i 
doświadczone osoby. 
Po kaŜdej naprawie urządzenie musi zostać sprawdzone przez specjalistę elektryka. 
Urządzenie ma konstrukcję, która nie wymaga wykonywania wielu prac 
konserwacyjnych. JednakŜe następujące prace i sprawdzenia muszą być 
wykonywane w regularnych odstępach czasu. 
Czyść urządzenie po zakończeniu pracy. NałóŜ nieco smaru na gwint wrzeciona. 
Szczeliny wentylacyjne muszą być zawsze czyste i niezasłonięte. Podczas 
czyszczenia, do wnętrza urządzenia nie moŜe dostać się woda. 
Po pierwszych 150 godzinach działania trzeba zmienić olej łoŜyskowy. Zmienianie 
oleju łoŜyskowego znacznie zwiększa trwałość urządzenia. 
Po około 250 godzinach działania, trzeba sprawdzić węglowe szczotki i jeśli trzeba, 
wymienić je przez upowaŜnionego specjalistę (stosuj tylko oryginalne szczotki). 
 
Raz na kwartał specjalista elektryk powinien sprawdzić wyłącznik, kabel i wtyczkę. 
 
Ochrona środowiska 

 

Recykling surowców zamiast wyrzucania na 
śmieci  

W celu uniknięcia uszkodzeń podczas transportu, urządzenie jest dostarczane w 
mocnym opakowaniu. Opakowanie, jak równieŜ urządzenie i jego wyposaŜenie są 
wykonane z materiałów, które mogą być poddawane recyklingowi i umoŜliwiają 
demontaŜ w przyjazny dla środowiska sposób w lokalnych punktach odbioru.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Tylko w krajach UE  
 
Nie wyrzucaj narzędzi elektrycznych z domowymi śmieciami! 
 
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC odnośnie zuŜytego 
wyposaŜenia elektrycznego i elektronicznego i jej implementacją zgodnie 
z prawem krajowym, urządzenia elektryczne, które uległy zuŜyciu, muszą 
być gromadzone oddzielnie i przekazywane do punktów recyklingu 
przyjaznego dla środowiska naturalnego. 
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NatęŜenie hałasu 
 
Hałas urządzenia jest mierzony zgodnie z DIN 45 635, część 21. Poziom hałasu w 
miejscu pracy moŜe przekraczać 85 dB (A); w tym przypadku uŜytkownik musi 
stosować środki ochrony przed hałasem. 
 

 

 
Noś środki ochrony uszu! 
 

 
 
 
 

  Deklaracja zgodno ści 
 
Świadomi wyłącznej odpowiedzialności deklarujemy, Ŝe produkt ten jest zgodny z 
następującymi normami: 
 
EN 50 144, EN 55 014, EN 61 000, IEC 60 745  
Zgodnie z przepisami 2006/95/EC, 89/336/EEC, 98/37/EC 
 

 
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock 
Lothar Lässig 
07.10.2010 
 
 
 


