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POLSKI 

 
Ważne wskazówki 
 
Na urządzeniu wykorzystano poniższe symbole. Ważne jest poznać ich 
znaczenie przed użyciem narzędzia. 
 
 
 

 

Przed uruchomieniem maszyny przeczytać 
dokumentację techniczno-ruchową. 

 
 

Pracować ze skupieniem i uwagą. 
Utrzymywać miejsce pracy w czystości i unikać 
niebezpiecznych sytuacji. 

 

 
Należy podjąć środki ostrożności, aby 
zabezpieczyć operatorów. 
 

 

 
Używać następujące środki ochrony: 
 

 
Założyć okulary ochronne 

 
Założyć hełm ochronny 

 
Założyć rękawice ochronne 

 

Założyć maskę przeciwpyłową 

 
Założyć buty ochronne 
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Dane techniczne 
 

Mieszarka EHM 162 S 

Napięcie szacunkowe:  230 V ~ 
Moc wejściowa:  2000 W 
Prąd znamionowy:  4,7 A 
Częstotliwość:  50 / 60 Hz 
Prędkość obrotowa bez obciążenia:  0-800 obr. 
Prędkość znamionowa:  0 – 430 obr.  
Maksymalna średnica mieszadła:  180 mm 
Pojemnik na narzędzia:   M 14 
Klasa bezpieczeństwa:  II 
Stopień bezpieczeństwa:   IP 20 
Waga:  6,4 kg 
Numer zamówieniowy:  07779000 

 Eliminacja zakłóceń elektrycznych według:           EN 55014 oraz EN 61000 
 

Dostępne wyposażenie: 

Artykuł Numer zamówieniowy 
Mieszadło okrągłe RG 120 31124000 
Mieszadło spiralne WG 120 31224000 
Mieszadło tarczowe SG 120 31524000 
Mieszadło do zapraw MG 120 31324000 
...z gwintem mocującym M 14   

 

Zakres dostawy 
 

Dostarczane w komplecie z mieszadłem w kartonie. 
 

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 
 

Mieszarka EHM 162 S odpowiednia jest do mieszania i miksowania farb, 
zaprawy murarskiej, kleju do płytek, środków poziomujących i 
wygładzających oraz podobnych materiałów do ilości 80 kg. Średnica 
mieszadeł nie może przekroczyć wartości 180mm. 
 

Instrukcje bezpieczeństwa 
 

 
 

Bezpieczna praca urządzeniem jest tylko wtedy możliwa, 
jeśli całkowicie przeczyta się dokumentację techniczno-
ruchową i ściśle przestrzega zawartych w niej 
wskazówek. Dodatkowo muszą być przestrzegane ogólne 
wskazówki bezpieczeństwa zamieszczone w załączonej 
broszurze. Przed pierwszym uruchomieniem pozwólcie 
Państwo przeszkolić się praktycznie. Należy starannie 
przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki 
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bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania. 

 

Jeśli kabel połączeniowy jest uszkodzony lub odcięty podczas 
pracy, nie dotykać go i bezzwłocznie odłączyć wtyczkę 
zasilania. W żadnym wypadku nie używać narzędzia, jeśli 
kabel połączeniowy jest uszkodzony. 
 

 

Narzędzie nie może być wilgotne i nie należy posługiwać się 
nim w środowisku wilgotnym. 

 

 Nie używać narzędzia do mieszania materiałów wybuchowych lub 
łatwopalnych substancji i nie używać w pobliżu tych substancji. 

 Nie wolno mieszać żywności. Elektronarzędzia ani osprzęt do nich nie 
są przeznaczone do przetwarzania żywności.ie używać kabla do 
przenoszenia narzędzia. 

 Zawsze sprawdzać narzędzie, kabel i wtyczkę przed jego użyciem. 
Naprawy musi przeprowadzać wyspecjalizowany fachowiec. Wtyczkę 
należy podłączać do gniazdka tylko, gdy narzędzie jest wyłączone. 

 Nie manipulować narzędziem. 
 Posługiwać się narzędziem wyłącznie na zewnątrz przy użyciu 

ogólnego wyłącznika obwodu o wartości maksimum 30 mA. 
 Nie pozostawiać uruchomionej mieszarki bez nadzoru. 
 Odłączyć wtyczkę zasilania i sprawdzić, czy mieszarka jest wyłączona, 

kiedy pozostawiamy ją bez nadzoru, np. podczas montażu czy 
demontażu, spadku napięcia, wstawiania lub montażu akcesoriów. 

 Wyłączyć narzędzie, jeśli zatrzyma się z jakiejkolwiek przyczyny, aby 
zapobiec nagłemu uruchomieniu pracy bez nadzoru. 

 Zawsze zwijać kabel za narzędziem. 
 ie korzystać z narzędzia jeśli część obudowy i/lub przełącznik, kabel lub 

wtyczka są uszkodzone. 
 Narzędzia elektryczne należy regularnie poddawać przeglądowi. 
 Zapewnić, że uchwyty są suche, czyste i wolne od smaru i zatłuszczeń. 
 Nie dotykać części obracających się. 
 Uważać na długie włosy. Nie nosić luźnej odzieży. 
 Osobom w wieku poniżej 16 lat nie wolno używać urządzenia.  
 Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy mieszadło jest dobrze 

zamocowane i czy obraca się bez zakłóceń.. 
 Podczas mieszania nie wolno wkładać do pojemnika do mieszania rąk 

ani innych obiektów. Kontakt z mieszadłem może spowodować 
poważne obrażenia ciała. 

 Odczekać, aż maszyna lub narzędzie całkowicie się zatrzyma. 
Obracające się mieszadła mogą zahaczyć o siebie i spowodować 
obrażenia lub uszkodzenia.Należy upewnić się, że pojemnik do 
mieszania znajduje się w stabilnej i bezpiecznej pozycji. Niewłaściwie 
zabezpieczony pojemnik może się niespodziewanie przemieścić. 

 Należy upewnić się, że obudowa elektronarzędzia nie ma kontaktu z 
bryzgającą cieczą. Ciecz, która wniknie do wnętrza elektronarzędzia 
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może spowodować jego uszkodzenie i doprowadzić do porażenia 
prądem. 

 Należy przestrzegać instrukcji i ostrzeżeń dotyczących mieszanego 
materiału. Mieszany materiał może być szkodliwy dla zdrowia. 

 Nie wolno używać elektronarzędzia zamocowanego w stojaku.  
 Podczas pracy tą maszyną operator i inne osoby znajdujące się w 

pobliżu muszą używać ochronę słuchu, maskę przeciwpyłową, 
okulary ochronne, rękawice ochronne i buty ochronne. 

                           
 Kiedy obsługujemy urządzenie ręcznie, sprawdzić, czy trzymamy 

je obydwoma rękoma i czy stoimy stabilnie. Pamiętać o momencie 
reakcji narzędzia. 

 

Dalsze wskazówki bezpieczeństwa znajdziecie Państwo w załączonej 
broszurze! 
 

Zasilanie 
 
Przed uruchomieniem sprawdzić zgodność napięcia sieci i częstotliwość  
z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej.  
Odchylenia wartości napięcia + 6 % do – 10 % są dopuszczalne. 
EHR 18.1 S wykonano w 2 klasie ochronności. Korzystać z kabli 
przedłużających o odpowiednim przekroju. Przekrój krzyżowy, który jest 
zbyt mały może doprowadzic do nadmiernej utraty mocy i przegrzania 
narzędzia oraz kabla.  

Zalecane najmniejsze przekroje i max. długości kabli  
Napięcie sieciowe Przekrój w mm² 
 1,5 2,5 
110V 20 m 40 m 
230V 50 m 80 m 
   

Wymiana narzędzia 

   

Uwaga! 
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac na narzędziu zawsze 
odłączać je od sieci.  
Podczas wkładania narzędzia można przytrzasnąć palce. Zatem należy 
zawsze nakładać ochronne rękawice podczas wymiany narzędzi. 
Wałek narzędzia wyposażony jest w gwint wewnętrzny M14. 
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Utrzymywać w czystości gwint i przednie powierzchnie. Użyć klucza SW 22 
w celu zdjęcia mieszadła oraz przytrzymania wałka roboczego. 
 

Obsługa maszyny 
 

Nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzeń. Zatem 
zawsze należy przestrzegać poniższych instrukcji: 
Korzystać z mieszadeł zalecanych przez producenta z gwintem M14. 
Proszę upewnić się czy średnica wiadra jest maxymalna.   
Nie przeładowywać maszyny w sposób, który powoduje jej zastój. 
Stosować tylko oryginalne wyposażenie. 
 

Włączanie oraz wyłączanie maszyny 
 

 

Wskazówka: Ze względów bezpieczeństwa włącznik/wyłącznik nie może 
być zablokowany do pracy ciągłej. Przez cały czas obróbki musi być 
naciśnięty przez osobę obsługującą. Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy 
zwolnić włącznik/wyłącznik. 

Mieszarka posiada włącznik elektroniczny w celu regulacji poziomu 
prędkości za pomocą przycisnięć klawisza. 
Zalecane jest to tylko, gdy maszyna jest uruchomiona lub zatrzymana 
w celu uniknięcia rozprysków. Jeśli tryb ciągły działa ze zredukowaną 
prędkością, prowadzi do zbytniego napięcia, ponieważ maszyna nie 
posiada wystarczająco dużo powietrza chłodzenia i przegrzanie pojawi 
się znacznie szybciej. 
 

Betrieb und Wartung 

 

Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy 
obowiązkowo wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego! 

Naprawy może przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany personel 
przeszkolony i doświadczony w tej dziedzinie. Narzędzie ma być 
sprawdzane przez wykwalifikowanego elektryka po każdej naprawie. 
Narzędzie elektryczne zaprojektowane jest tak, że wymaga minimum 
obsługi i konserwacji. Jednakże należy przeprowadzić następujące 
prace i/lub następujące części należy sprawdzać regularnie: 

1 

2 

Aby włączyć elektronarzędzie, należy najpierw 
nacisnąć blokadę włącznika/wyłącznika (1), a 
następnie nacisnąć włącznik/wyłącznik (2) i 
przytrzymać go w tej pozycji. 
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 Zawsze utrzymywać czystość narzędzia elektrycznego oraz 
otworów wentylacyjnych. 

 Sprawdzić, czy do narzędzia elektrycznego nie dostały się żadne 
obce przedmioty. 

 Jeśli narzędzie pęknie, naprawę można przeprowadzić wyłącznie w 
autoryzowanym warsztacie. 

 

W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące 
napraw i konserwacji nabytego produktu, a także dotyczące części 
zamiennych. 
Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie 
pytania związane z produktami firmy EIBENSTOCK oraz ich osprzętem. 
 

Ochrona środowiska 

 

Odzysk surowców zamiast wyrzucania do śmieci. 

Dla wykluczenia szkód transportowych maszynę dostarcza się w stabilnym 
opakowaniu. Opakowanie jak i maszyna z wyposażeniem zostały 
wykonane z łatwych do recyklingu materiałów i należy je odpowiednio 
utylizować. Części maszyny wykonane z tworzywa są oznaczone, przez co 
można je po sortowaniu, poddać przyjaznemu dla środowiska recyklingowi, 
przekazując do odpowiednich miejsc zbiórki surowców. 
 
 

 

Tylko dla krajów EU 
Nie wyrzucać narzędzi elektrycznych do domowych 
śmietników! Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/EU o 
starych urządzeniach elektrycznych/elektronicznych i 
odpowiednich przepisach prawnych w kraju użytkownika 
sprzętu, należy zużyty sprzęt zbierać, segregując go i 
przekazać do ponownego przekształcenia i użycia w 
sposób przyjazny dla środowiska 
 

Informacja dotycząca hałasu i wibracji 
 

Odmierzone wartości ustalone według EN 62841-2-10. 
Poziom hałasu A narzędzia to zazwyczaj: 
Poziom ciśnienia dźwięku (LPA)             85 dB(A) 
Poziom mocy dźwięku (LWA)                  90 dB(A) 
Margines K                                               3 dB    

Nałożyć ochronę na uszy! 
 

Całkowite wartości drgań ah i niepewność K określone zgodnie z  
EN 62841-2-10: 
Wibracje ręka-ramię ah                         1,4   m/s2 
Margines K                                            0,1   m/s2  
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Poziom emisji wibracji podany w tych instrukcjach wskazuje na główne 
zastosowanie narzędzia elektrycznego. Jeśli narzędzie elektryczne jest 
zastosowane w inny sposób lub z różnymi narzędziami lub jeśli 
konserwacja nie jest wystarczająca, poziom emisji wibracji może być różny. 
To może doprowadzić do znacznie wyższego poziomu emisji wibracji 
podczas całego okresu pracy. Aby zachować dokładność, ocena poziomu 
narażenia na wibracje powinna być również wzięta pod uwagę zawsze gdy 
narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje, ale nie jest wykorzystywane. 
Może to znacznie zredukować poziom narażenia na wibracje podczas 
całego okresu pracy. Należy ustalić dodatkowe kroki zabezpieczające w 
celu ochrony operatora przed efektami wibracji, np. konserwacja narzędzi 
elektrycznych i innych, ciepłe ręce, organizacja procesu pracy. 
 

Gwarancja 
 

Odpowiednio do naszych ogólnych warunków dostawy obowiązuje w 
obrocie handlowym odnośnie przedsiębiorstw, termin gwarancji na fizyczne 
wady w czasie 12 miesięcy (za okazaniem faktury i listu przewozowego). 
Uszkodzenia, które powstały na skutek naturalnego zużycia, przeciążenia 
lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia są wykluczone z reklamacji. 
Uszkodzenia, które są brakiem materiałowym lub błędem producenta, 
zostaną usunięte przez naprawę lub zastępczą dostawę. 
Roszczenia klienta mogą być uznane, jeśli urządzenie w stanie 
nierozłożonym dotarło do dostawcy lub autoryzowanego warsztatu 
Eibenstock. 
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Deklaracja zgodności UE 
 
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt, przedstawiony w 
„Dane techniczne“, odpowiada wymaganiom następujących norm i 
dokumentów normatywnych: 
EN 62841-1,                   EN 62841-2-10   
EN 55014-1,                   EN 55014-2 
EN IEC 61000-3-2,         EN 61000-3-3 
EN IEC 63000 
 
zgodnie z wymaganiami dyrektyw  2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/WE 
 
Dokumentacja techniczna (2006/42/EG): 
 

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock 
Auersbergstraße 10 
D – 08309 Eibenstock 
 
 

                      
Lothar Lässig                                              Frank Markert 
General Manager                                        Head of Engineering 
 

20.01.2022 
 

Zastrzega się prawo dokonywania zmian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


