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IZJAVA O SKLADNOSTI
Na osnovi smernic evropske skupnosti o varnosti strojev 2006/42/EC, elektromagnetni združljivosti 2006/108/EC, 
nizki napetosti 2006/95/EC in hrupu 2000/14/ES

ALTRAD LIV d.o.o.
Sveti Jurij 18a
9262 Rogašovci, Slovenija

s polno odgovornostjo izjavlja, da so pri razvoju, konstruiranju in izdelavi

mešalnika za beton ML 150 PRO

bili upoštevani naslednji standardi:
2006/42/EC
EN 12151:2007, EN 60204-1:2006+2009+AC:2010
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014
EN 62233:2008+AC:2008

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООДВЕТНОСТ
Врз основа на Директивата за машинска опрема на Европската Заедница 2006/42 / ЕC,
електромагнетна компатибилност 2006/108 / EC, низок напон 2006/95 / EC и бучава 
2000/14 / EC.

ALTRAD LIV d.o.o.
Sveti Jurij 18a
9262 Rogašovci, Slovenija

со целосна одговорност изјавува дека тие се во развој, проектирање и производство

бетонски миксер ML 150 PRO

следниве стандарди се почитуваат:
2006/42 / ЕЗ
EN 12151: 2007, EN 60204-1: 2006 + 2009 + AC: 2010
EN 60335-1: 2012 + AC: 2014 + A11: 2014
EN 62233: 2008 + AC: 2008

DEKLARATA E KONFORMITETIT
Në bazë të Direktivës së Makinerisë së Komunitetit Europian 2006/42 / EC, pajtueshmëria 
elektromagnetike 2006/108 / KE, tension i ulët 2006/95 / EC dhe zhurma 2000/14 / EC

ALTRAD LIV d.o.o.
Sveti Jurij 18a
9262 Rogašovci, Slovenija

me përgjegjësi të plotë deklarojnë se janë në zhvillim, dizajn dhe prodhim

mikser betoni ML 150 PRO

respektohen standardet e mëposhtme:
2006/42 / EC
EN 12151: 2007, EN 60204-1: 2006 + 2009 + AC: 2010
EN 60335-1: 2012 + AC: 2014 + A11: 2014
EN 62233: 2008 + AC: 2008
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SPOŠTOVANI KUPEC!
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Poskrbeli smo za kvalitetno izdelavo po strogih evropskih predpisih,
ki vam ob upoštevanju teh navodil zagotavlja varno delo. 

Mešalnik je namenjen za pripravo gradbenih mešanic.

Pred uporabo obvezno preberite navodila
za uporabo mešalnika.

Pred vsakim popravilom mešalnik obvezno 
izklopite iz električnega omrežja.

Pred snemanjem pokrova omarice mešalnik
obvezno izklopite iz električnega omrežja.

Mazanje pogonskih zobnikov v nobenem 
primeru ni dovoljeno.

Seganje v vrteči se boben je nevarno
in zato prepovedano.

Upoštevanje navodil in priporočil za delo in vzdrževanje vam zagotavlja varno delo in dolgo   
življenjsko dobo mešalnika.

Mešalnik je izdelan po veljavnih predpisih. Dvojna izolacija zagotavlja popolno varnost pred električnim 
 udarom, zato ga na električno omrežje lahko priklopite brez dodatnega varovanja.  

 Pri konstruiranju mešalnika smo poskrbeli za popolno varnost upravljalca. Vsa nevarna mesta so 
zaščitena oziroma narejena tako, da je možnost poškodbe izključena. 

Varnostna opozorila

Z mešalnika ne smemo odstranjevati zaščit, ki nam zagotavljajo varno delo. Omarica elektromotorja 
mora biti med delovanjem vedno zaprta. Prepovedano je seganje v vrteči se boben. Kabel za priklop   
mešalnika ne električno omrežje ne sme biti poškodovan. Kabel mora biti položen tako, da se med   
obratovanjem ne poškoduje. Pazimo, da samega mešalnika ne postavimo na kabel. Polnjenje in  
praznjenje bobna je dovoljeno samo, ko se boben vrti. Vklop mešalnika je dovoljen samo, če je boben   
prazen. Uporaba mešalnika v okolju z eksplozivno atmosfero ni dovoljena. Med delovanjem (vrtenjem   
bobna) se mešalnik ne sme premikati. 
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opreme
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Tip mešalnika EUROMIKSER LIV 130

Mere višina (mm) 1340

višina zloženega (mm) 870

dolžina (mm) 1140

širina (mm) 720

Teža mešalnika (kg) 50

Volumen posode (l) 130

Delovni volumen (l) 96

Napetost (izmenična) (V) 230

Nazivna moč (S6 10%) (W) 700

Nazivni tok (A) 2,7

Hrup mešalnika (prazen) (dB-A) 86

SKLADIŠČENJE MEŠALNIKA
Mešalnik skladiščimo v prostorih, kjer je možnost mehanskih poškodb minimalna. Dolgotrajno 
skladiščenje zahteva zaprt in suh prostor. Kratkotrajna hramba pa ne zahteva kakšnih posebej za to   
namenjenih prostorov. Temperatura skladiščenja se lahko giblje med -30°C in +50°C.
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POZOR! Nevarnost vdihavanja 

ŽIVLJENJSKI DOBINAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE IZDELKA PO KONČANI 
Priporočamo, da iztrošeni izdelek in embalažo oddate pooblaščenim organizacijam za zbiranje  
sekundarnih surovin.



okvare motorja in razveljavitve garancije . 

tako, da ni zpostavljen poškodbam. 

SVN

          

OPOZORILO: Po prvih nekaj mešanjih je možnost puščanja vode, kjer sta spojena pokrov in dno posode.

1. MONTAŽA MEŠALNIKA

Mešalnik se dobavlja v zloženem položaju. Pred zagonom ga je potrebno dvigniti v delovni položaj. Po 
odstranitvi  embalaže odvijemo matici (4). Mešalnik najprej primemo za omarico (33), ga dvignemo in 
istočasno odpremo sklop s  kolesi (5) ter ga fiksiramo. Nato dvignemo mešalnik s prednje strani. Primemo 
za ročico (9) in med dvigovanjem  odpiramo nogo (1). Pri tem pazimo, da se mešalnik ne prevrne. Po 
postavitvi mešalnika v delovni položaj privijemo matici  (4). Montažo opravimo skrbno, sicer se nam  

2. ELEKTRIČNI PRIKLOP MEŠALNIKA

Za priklop mešalnika na električno omrežje uporabljamo kabel s presekom žice minimalno 3 x 1,5 mm. Ta
presek žice je primeren do dolžine 25 m. Če je priključni kabel daljši, mora biti presek 3 x 2,5 mm. Vtičnica, 
na katero priključimo mešalnik, mora biti varovana z 10 A varovalko. Dodatne zaščite za varovanje 
elektromotorja niso potrebne, saj je motor varovan z vgrajenim termičnim tipalom. Tipalo je povezano   

 s stikalom, ki avtomatsko ustavi delovanje elektromotorja, če se ta pregreje. 

3. DELO Z MEŠALNIKOM

Mešalnik postavimo na ravna in trdna tla, sicer 
se nam enostransko vgrezne ali prevrne. 
Maksimalni dovoljeni nagib terena je 10° 
kakor kaže slika. Dovoljeni nagib 10° 
pomeni odmik libele 70 mm od  roba omarice.

Priključitev na omrežje izvedemo z nepoškodovanim 

Priključitev mešalnika na agregat ni priporočljiva, saj lahko pride do. 

 
Mešalnik vklopimo s stikalom, ki ga je možno preklopiti samo v primeru, da je na sponkah stikala električna 

napetost. Ob vsaki prekinitvi električnega toka pride do izklopa stikala in ob ponovni vzpostavitvi napetosti 
moramo ponovno pritisniti  na vklopno tipko, če želimo, da bo mešalnik obratoval naprej. Boben mešalnika  
postavimo v položaj, ki je odvisen od materiala, ki ga želimo mešati (za malto bolj navpično, za beton bolj  
položno). Ko smo to izvedli in se boben vrti, ga lahko polnimo. Boben polnimo samo do njegovega 

Predlagamo naslednji vrstni red polnjenja: Najprej nalijemo del vode, dodamo polovico gramoza in ves  
dodajni material(npr. cement,apno,…). Ko se to malo premeša, dodamo ostanek vode in  ostanek gramoza.

Polnimo in praznimo lahko samo vrteči se boben!

 Mešalnik prestavljamo po gradbišču s pomočjo koles in ročice, pri čemer mora biti odprtina bobna obrnjena 
navzgor. Za popolno varnost pri delu moramo upoštevati tudi navodila proizvajalcev dodajnih materialov 

 (cementa, apna in drugih).

PRIPRAVA MEŠALNIKA ZA DELO

mešalnik lahko pri obremenitvi ali prevažanju sesede.

električnim podaljškom, ki mora biti razvit in položen 

maksimalnega delovnega volumna.

4. ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Čiščenje podaljšuje življenjsko dobo mešalnika, zato mora biti le-to čimbolj temeljito. S tekočo vodo in mehko 
krtačo speremo zunanje površine mešalnika. Pri tem ne strgamo malte z ostrimi predmeti, saj se lahko  
poškoduje lakirana površina. Notranjost bobna speremo takoj po končanem delu s curkom vode pod pritiskom, 
da le-ta popolnoma odstrani ostanke materiala, ki smo ga mešali.

Pred vsakim čiščenjem ali popravilom mešalnik  
obvezno izklopimo iz električnega omrežja
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Pri čiščenju pazimo, da curek vode ne usmerjamo v odprtine na omarici, ker le-ta ni narejena tako,
da bi preprečevala vdor vode.



info@euromikser.mk
www.euromikser.mk

 Distribucija in servis za območje Severne Makedonije, Albanije, Bolgarije, Kosova in Grčije.

Vzdrževanje mešalnika je enostavno in zmanjšano na minimum:
! Občasno pregledati zategnjenost vijakov in matic
! Redno kontrolirati napetost pogonskega jermena (37) in ga po potrebi zategniti. Zategnemo ga tako, 

da odvijemo matici na vijakih, ki pritrjujeta omarico elektromotorja na ogrodje in elektromotor skupaj  
z omarico navzdol. Matici privijemo.

SVN

Vsa morebitna popravila mešalnika so dovoljena samo za to usposobljeni osebi z originalnimi 
rezervnimi deli.

! Če popravila opravi nepooblaščena oseba brez vednosti proizvajalca.
! Zaradi neupoštevanja pisnih navodil, ki jih je dal proizvajalec.
! Zaradi nestrokovne in nedovoljene uporabe ter preobremenitve mešalnika.
Garancija se ne prizna:

 GARANCIJSKI ROK je 24 mesecev.

Mešalnik, ki v omenjenem roku ne bo popravljen, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Stroški 
prevoza se priznajo v višini veljavne železniške ali poštne tarife. Garancija velja od dneva nakupa, kar
 dokažete s potrjenim garancijskim listom in potrjenim računom. V primeru popravila se garancijski rok 
 podaljša za čas popravila. Prosimo vas, da ob prijavi okvare obvezno navedete: naziv in tip izdelka, 

! Da bomo v garancijskem roku na svoje stroške, kar vključuje tudi stroške prevoza za reklamirani
 izdelek, zagotovili odpravo okvare v roku, ki ne bo daljši od 45 dni.

! Da bomo zagotovili servis in potrebne rezervne dele za izdelek v garancijskem roku in še 5 let po 
! Da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če boste upoštevali dana navodila.

Izjavljamo:

njegovem izteku.

datum nakupa, opis okvare in točen naslov.
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DAJALEC GARANCIJE PRODAJALEC BLAGA

DATUM IZROČITVE IDENTIFIKACIJA BLAGA

Ul  Lubotenska 97
NMK-1200 Tetovo
Tel: +389 44  352 860
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Почитувани клиенти, 

Купивте нов бетонски миксер. Имаме долгогодишно искуство уверете се дека сте решиле правилно. 
Се грижевме за квалитетот производство во согласност со строгите европски регулативи, што ве 
води во предвид инструкциите обезбедуваат безбедна работа.

Миксерот е наменет за подготовка на градежни мешавини.

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА СИМБОЛИТЕ НА МЕШАВАЧОТ

Почитувањето на упатствата и препораките за работа и одржување обезбедува 
сигурно работење и долг животен век на миксер.

Електрична безбедност

Миксерот е направен според важечките прописи. Двојната изолација овозможува целосна безбедност 
од електрична енергија така што може да се поврзе со електричната мрежа без дополнителна заштита.

Механичка безбедност

При изградување на миксер, ние обезбеди целосна безбедност на операторот. Тие се сите опасни 
места заштитени или дизајнирани на таков начин што можноста за повреда е исклучена.

Безбедносни предупредувања

Не ги фрлајте заштитните облоги од миксерот, што овозможуваат безбедно работење. Кабинет за 
електричен мотор таа секогаш мора да биде затворена за време на операцијата. Забрането е да се 
вежба во ротирачкиот барабан. Кабел за поврзување Миксерот и напојувањето не смеат да се 
оштетат. Кабелот мора да биде поставен на таков начин што е мед не го оштетува со операција. 
Внимавајте да не го ставите миксер на кабелот. Полнење и празнењето на барабанот е дозволено 
само кога ротирачкото барабан. Вклучувањето на миксерот е дозволено само кога тапанот е во 
употребапразен. Употребата на мешалка во средина со експлозивна атмосфера не е дозволена. За 
време на работа (ротација барабанот), мешачот не смее да се поместува.
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СМЕСТУВАЊЕ НА МЕСТА
Блендерот се чува во простории каде што можноста за механички оштетувања е минимална. 
Продолжен за складирање бара затворен и сув простор. Краткорочното складирање не бара 
посебна спецификација наменети за просториите. Температурата на складирање може да варира од 
-30 ° C до + 50 ° C.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОД ПО ЗАВРШУВАЊЕ ЖИВОТ ВОЗРАСТ
Препорачуваме да го предадете вашиот потрошен производ и пакување на овластени организации 
за собирање секундарни суровини.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Вид на мешалка EUROMIKSER LIV 130

Мерења висина (mm) 1340

висина на преклопени (mm) 870

должина (mm) 1140

ширина (mm) 720

Тежина на мешалка (kg) 50

Волумен на брод (l) 130

Работен волумен (l) 96

Напон (наизменично) (V) 230

Номинална моќност (S6 10W) (W) 700

Номинална струја (A) 2,7

Шум на миксер (празен) (dB-А) 86
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1. СМЕШУВАЊЕ НА МЕШАВИНА
Миксерот се испорачува во преклопена положба. Пред да започнеш, мора да се подигне на 
работната позиција. По отстранувањето на пакувањето, одвртете ја навртката (4). Миксерот првпат 
е прифатен за шкафче (33), тој е подигнат и внатре Во исто време, го отвараме тркалото (5) и го 
запечатиме. Потоа, извадете го миксер од предната страна. Ајде да го земеме За рачката (9) и кога 
кревате, отварајте ја ногата (1). Бидете внимателни да не го поништате миксер. По поставете го 
миксер во работната положба со затегнување на навртката (4). Собранието го правиме 
внимателно, во спротивно ќе посакаме Миксерот може да се колабира кога се вчитува или се 
транспортира.

2. ЕЛЕКТРИЧНО ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА МЕШАВАЧОТ
За да го поврзете миксер со електричната мрежа, користете кабел со жичен пресек од минимум 3 x 
1,5 mm. Овој пресек на жицата е погоден до должина од 25 m. Доколку приклучниот кабел е подолг, 
пресекот треба да биде 3 x 2,5 mm. Socket, на кој е поврзан миксер, мора да биде заштитен со 
осигурувач од 10 А. Дополнителна заштита за безбедност Нема потреба од електричен мотор, 
бидејќи моторот е заштитен со вграден термички сензор. Сензорот е поврзан со прекинувач кој 

автоматски ја запира работата на електричниот мотор ако се прегрее.

3. РАБОТА СО СМЕСТУВАЧ
Ставете го миксер на рамни и цврсти подови, инаку
тој или таа е еднострано несвесен или превртен.
Максималната дозволена висина е 10 °
како што покажува сликата
. Дозволена наклона 10 °
значи отстапување на 70 мм клевета од работ на шкафче.
Поврзувањето со мрежата се врши со неоштетени
така што не е изложен на повреди.

 

Миксерот се вклучува со прекинувач кој може да се вклучи само ако терминалите на прекинувачот 
се електрични напон. При секое прекинување на електричната струја, прекинувачот ќе се исклучи и 
кога ќе се врати напонот ние треба повторно да го притиснете копчето за напојување ако миксерот 
се користи напред. Мешалка на тапани стави во позиција која зависи од материјалот што сакаме да 
го измешаме (за малтер повеќе вертикално, за бетон повеќе нежно). Кога го правиме ова и роторот 
на барабанот, може да се пополни. Само го земаме барабанот Предлагаме следниот ред на 
полнење: Прво, истурете вода, додадете половина од чакал и сите дополнителен материјал (на пр. 
цемент, вар, ...). Кога ова малку се меша, додадете ја останатата вода и преостанатиот чакал.

Ние можеме да го пополниме и празнеме само ротирачкиот барабан! 

Миксер се преместува преку градилиштето со помош на велосипеди и држела, на отворањето на 
барабанот мора да се сврти up. За целосна безбедност при работа, ние исто така треба да ги 
следиме упатствата на производителите на дополнителните материјали (цемент, вар и други). 

4. ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Чистењето го продолжува животот на миксер, и затоа мора да биде колку што е можно поопфатно. 
Со проточна вода и мека Четкајте ја надворешната површина на миксер. Притоа, не го раскинуваме 
малтерот со остри предмети, како што може оштетете ја насликаната површина. Измијте ја 
внатрешноста на тапанот веднаш по завршувањето на работата со млаз од вода под притисок,
дека целосно ги отстранува остатоците од материјалот што го измешавме. 

Кога се чисти, треба да се внимава дека млазот за вода не е насочен кон отворите на 
кабинетот, бидејќи не е направен така што, за да се спречи инвазијата на вода.

ПОДГОТОВКА НА МЕШАТЕЛ ЗА РАБОТА

Пред секое чистење или поправка, миксер
мора да се исклучи од мрежата

ПРЕДУПРЕДУБАЊЕ: По првите неколку мешање е можноста за истекување 
на вода на раскрсницата на горниот и долниот дел на бубањот.

 

Употребата на миксерот со агрегат не се препорачува, бидејќи влијае на оштетување на 

моторот. Поради ваков начин на користење се прекинува траењето на гаранцијата. 



Дистрибутер и сервисер за Северна Македонија, Албанија, Бугарија, Косово и Грција..

info@euromikser.mk
www.euromikser.mk

Ul  Lubotenska 97
NMK-1200 Tetovo
Tel: +389 44  352 860
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Одржувањето на миксерот е лесно и минимизирано:

ź Повремено проверувајте ја затегнатоста на завртките и навртките
ź Редовно проверувајте го затегнатоста на погонскиот ремен (37) и затегнете ако е потребно. 

Затегнете го тоа, за да ја одвртите навртката на завртките што ја обезбедуваат кутијата на 
електричниот мотор заедно со рамката и електричниот мотор со шкаф надолу. Ги затегнуваме 
оревите. 

Сите можни поправки на миксер се дозволени само за ова обучено лице со оригиналните 
резервни делови.

ИЗЈАВА ЗА ГАРАНЦИЈА

Ние изјавуваме:
ź За да може производот правилно да функционира во рамките на гарантниот период, ако ги 

следите дадените упатства.
ź Да се   обезбедат услуги и потребни резервни делови за производот во рамките на гарантниот 

период и 5 години по истекот на рокот.
ź Во текот на гарантниот период на сопствен трошок, вклучувајќи ги и трошоците за транспорт за 

рекламираниот производ, ќе обезбедиме дефектот да се отстрани во период не подолг од 45 
дена.

Миксерот кој нема да се санира во наведениот период ќе биде заменет на вашето барање со нов. 
Трошоци транспортот се признава во висина на важечката железничка или поштенска тарифа. 
Гаранцијата важи од денот на купувањето, што можете да го докажете со потврдена гарантна 
картичка и заверена сметка. Во случај на поправка, гарантниот рок е продолжен за периодот на 
поправка. Кога регистрирате дефект, ве молиме наведете: името и видот на производот,
датум на купување, опис на неисправност и точна адреса.

 ГАРАНТНИ ВРЕМЕ е 24 месеци.

Гаранцијата не се препознава:
ź Поради нестручно и неовластено користење и преоптоварување на миксер.
ź Непочитување на писмените упатства дадени од производителот.
ź Ако поправката ја врши неовластено лице без согласност на производителот.

ГАРАНЦИЈА ПРОДАВАЧ

ДАТУМ ИДЕНТИФИКАЦИЈА
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Të nderuar klientë,

Ke blerë një mikser të ri betoni. Ne kemi shumë vite përvojë që sigurojmë që ju keni vendosur të saktë. 
Ne u kujdesëm për prodhimin e cilësisë në përputhje me rregulloret strikte evropiane, të cilat marrin 
parasysh udhëzimet për të siguruar funksionimin e sigurt.

Mikser ka për qëllim përgatitjen e përzierjeve të ndërtesës.

Mikser është bërë sipas rregullave të aplikueshme. Izolimi i dyfishtë ofron siguri absolute kundër 
goditjeve elektrike, kështu që është në rrjetin e energjisë mund të lidhet pa mbrojtje shtesë.

Kur ndërtojmë mikser, ne kemi siguruar sigurinë e plotë të operatorit. Të gjitha vendet e rrezikshme janë 
të mbrojtura ose të dizajnuara për të qenë një opsion lëndimi është jashtë.

Mos hidhni shtresat mbrojtëse nga mikserat, të cilat sigurojnë funksionim të sigurt. Një kabinet elektrik
ai gjithmonë duhet të jetë i mbyllur gjatë përdorimit. Ndalohet stërvitja në daulle rrotulluese. Kabllo për 
kyçje Mikser dhe furnizimi me energji nuk duhet të dëmtohen. Kablli duhet të jetë i pozicionuar në mënyrë 
të tillë që të jetë mjaltë nuk e dëmton atë nga operacioni. Kini kujdes të mos e vendosni mikserin në 
kabllo. Ngarkimi dhe shkarkimi i daulles është i lejuar vetëm kur daulle po rrotullohet. Ndezja në mikser 
lejohet vetëm kur tamburi është në përdorim bosh. Përdorimi i një blendi në një mjedis me atmosferë 
shpërthyese nuk lejohet. Gjatë operacionit (rotacioni daulle), mikser nuk duhet të zhvendoset.
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KUJDES! Rreziku i thithjes

KUJDES! Përdorimi i detyrueshëm i 
pajisjeve mbrojtëse

Lloji i mikserit EUROMIKSER LIV 130

Përmasat lartësi (mm) 1340

lartësi e palosur (mm 870

gjatësi (mm) 1140

gjerësi (mm) 720

Pesha e mikserit (kg) 50

Vëllimi i enës (l) 130

Vëllimi i punës (l) 96

Tensioni (alternuar) (V) 230

Fuqia e vlerësuar (S6 10%) (W) 700

Rated aktuale (A) 2,7

Zhurma përzierës (bosh) (dB-А) 86

TË DHËNAT TEKNIKE

MEKTURA E RUAJTJES
Blender është i ruajtur në dhomat ku mundësia e dëmtimit mekanik është minimale. Afatgjatë ruajtja kërkon 
një hapësirë   të mbyllur dhe të thatë. Magazinimi afatshkurtër nuk kërkon ndonjë specifikim specifik
destinuar për lokalet. Temperatura e magazinimit mund të shkojë nga -30 ° C në + 50 ° C.

UDHËZIME PËR PËRCAKTIMIN E PRODUKTIT PAS PËRFUNDUAR
JETA MOSHA
Ne ju rekomandojmë që të dorëzoni produktin tuaj të konsumuar dhe paketimin në organizatat e 
autorizuara të grumbullimit materialet e para sekondare.



Perdorimi i mikserit në agregat nuk rekomandohet, sepse ndikon në dëm�min e moorit. ër këtë 

mënyrë të përdorimit ndërpritet garancioni. 
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PËRGATITJA E MIXERIT PËR PUNË

1. PËRZIERJA E MIXTURES
Mikser është furnizuar në një pozicion të palosur. Para fillimit, duhet të ngrihet në pozicionin e punës. 
Pas heqjes së paketimit, hiqni arrë (4). Përzierësi pranohet së pari për dollapin (33), ngrihet dhe futet
Në të njëjtën kohë, ne hapim kuvendin e rrotave (5) dhe vulosim atë. Pastaj, hiqeni mikserin nga pjesa e 
përparme. Le ta marrim Për levën (9) dhe kur ngriteni hapni këmbën (1). Kini kujdes që të mos 
përmbysni mikserin. në vazhdim vendoseni mikser në pozicionin e punës duke e shtrënguar arrë (4). Ne 
bëjmë asamblenë me kujdes, përndryshe do të bëjmë Mikser mund të shembet kur të ngarkohet ose të 
transportohet.

2. LIDHJE ELEKTRIKE E MIXERIT
Për të lidhur mikser në rrjetin elektrik, përdorni një kabllo me një seksion tërthor prej 3 x 1.5 mm. Ky 
seksion kryq i telit është i përshtatshëm deri në një gjatësi prej 25 m. Nëse kablloja e lidhjes është më e 
gjatë, seksion kryq duhet të jetë 3 x 2,5 mm. fole, në të cilën është e lidhur mikserja, duhet të mbrohet 
nga një siguresë 10 A. Mbrojtje shtesë për sigurinë Nuk ka nevojë për një motor elektrik sepse motori 
është i mbrojtur me një sensor termik të integruar. Sensori është i lidhur me një çelës që automatikisht 
ndal funksionimin e motorit elektrik nëse tejkalohet.

3. PUNA ME MIXER

Vendoseni përzierësin në dysheme të sheshta dhe të ngurta, 
përndryshe ai ose ajo është në mënyrë të njëanshme i 
pavetëdijshëm ose i përmbysur. Madhësia maksimale 
e lejuar është 10 ° siç tregon figura. Pjerrësia e lejuar 10 °
do të thotë devijimi i shpifjes 70 mm nga buza e dollapit.
Lidhja me rrjetin kryhet me të padëmtuar
në mënyrë që të mos ekspozohet ndaj lëndimeve.

 

Mikseri ndizet me një kaloni që mund të ndizet vetëm nëse terminalet në kaloni janë elektrike tension. Në 
çdo ndërprerje të rrymës elektrike, kaloni do të fiket dhe kur të rikthen tensionin ne duhet të shtypim 
përsëri butonin e energjisë nëse mikser do të përdoret përpara. Mikser i valëve vendoseni në një 
pozicion që varet nga materiali që duam të përzihet (për mortajë më vertikale, për më shumë konkrete 
sheshtë). Kur e bëjmë këtë dhe daulle rrotullohet, mund të mbushet. Ne vetëm marrim daulle për të tij Ne 
sugjerojmë rendin e mëposhtëm të mbushjes: Së pari, derdhim ujë, shtojmë gjysmën e zhavorrit dhe të 
gjitha material shtesë (p.sh. çimento, gëlqere, ...). Kur kjo është përzier pak, shtoni ujin e mbetur dhe 
zhavorrin e mbetur.

KUJDES: Pas përzierjes së parë, ekziston mundësia e rrjedhjes së ujit, ku lidhet kapaku dhe fundi 
i kontejnerit.

Ne mund të mbushim dhe të zbrazim vetëm daulle rradhës! Përzierësi lëviz nëpër vendin e ndërtimit me 
ndihmën e biçikletave dhe leva, në hapja e daulles duhet të kthehet up. Për siguri të plotë në punë, ne 
gjithashtu duhet të ndjekim udhëzimet e prodhuesve të materialeve shtesë (çimento, gëlqere dhe të 
tjera).

4. PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

Pastrimi zgjat jetën e mikserit dhe prandaj duhet të jetë sa më i plotë. Me ujë të rrjedhshëm dhe të butë
Furçoni sipërfaqen e jashtme të rondele të mikserit. Duke vepruar kështu, ne nuk e heqim llaç me 
objekte të mprehta, siç mundet dëmtojnë sipërfaqen e pikturuar. Lani brendësinë e daulles menjëherë 
pas përfundimit të punës me një avull të ujit nën presion, se i heq tërësisht eshtrat e materialit që kemi 
përzier. 
Kur pastroheni, duhet të keni kujdes që rryma e ujit të mos drejtohet në hapje në kabinet, pasi 
nuk është bërë në mënyrë që, për të parandaluar ndërhyrjen e ujit. 

Para çdo pastrimi apo riparimi, mikser
duhet të shkyçen nga rrjeti



Distributer dhe serviser për Maqedoninë Veriore, Shqipërinë, Bullgarinë, Kosovën dhe Greqin.

info@euromikser.mk
www.euromikser.mk

Ul  Lubotenska 97
NMK-1200 Tetovo
Tel: +389 44  352 860
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Mirëmbajtja e mikserit është e lehtë dhe e minimizuar:

ź Ndonjëherë kontrolloni ngushtësinë e vida dhe arra
ź Kontrolloni rregullisht tensionin e rripit të rrymës (37) dhe shtrëngoni nëse është e nevojshme. 

Shtrëngojeni atë kështu, për të zhvendosur arrë në vida që sigurojnë kutinë e motorit elektrik në kornizë 
dhe motor elektrik së bashku me një dollap poshtë. Ne shtrëngojmë arrat.

Të gjitha riparimet e mundshme të mikserave lejohen vetëm për këtë person të trajnuar me ato 
origjinale pjesë rezervë.

Deklarojmë:
ź Në mënyrë që produkti të funksionojë siç duhet brenda periudhës së garancisë, nëse ndiqni udhëzimet 

e dhëna.
ź Të ofrojë shërbime dhe pjesë rezervë të nevojshme për produktin brenda periudhës së garancisë dhe 5 

vjet pas skadimit të saj.
ź Gjatë periudhës së garancisë me shpenzimet tona, duke përfshirë kostot e transportit për produktin e 

reklamuar, ne do të sigurojmë që defekti të eliminohet brenda një periudhe jo më të gjatë se 45 ditë.

Një mikser që nuk do të riparohet brenda kësaj periudhe do të zëvendësohet me kërkesën tuaj me një të 
re. Kostot e transportit njihen në shumën e tarifës së vlefshme hekurudhore ose postare. Garancia është e 
vlefshme nga data e blerjes, e cila vërtetohet nga kartela e vërtetuar e garancisë dhe llogaria e vërtetuar. 
Në rast të riparimit, periudha e garancisë zgjatet për periudhën e riparimit. Kur regjistroni një defekt, ju 
lutem tregoni: emrin dhe llojin e produktit, datën e blerjes, përshkrimin e fajit dhe adresën e saktë.

Periudha e garancisë është 24 muaj.

Garancia nuk njihet:
ź Për shkak të përdorimit joprofesional dhe të paautorizuar dhe mbingarkesës së mikserit.
ź Mosrespektimi i udhëzimeve të shkruara të dhëna nga prodhuesi.
ź Nëse riparimi kryhet nga një person i paautorizuar pa pëlqimin e prodhuesit.

GARANCI GARANTUESE SHITëS

DATE IDENTIFIKIMI I MALLRAVE
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1. Noga PL00049

2. Vijak M10 x 70 M000307

3. Ma�ca M10 M000132

4. Podložka A10 M000218

5. Sklop spodnji PL00040

6. Kolo       M000431

7. Varovalo osno  fi20        M000278

8. Sklop zgornji PL00028

9. Volan PL00070

10. Ročica PL00063

11. Ročaj gumi M000438

12. Ma�ca M12 M000137

13. Vijak M12 x 45 M000343

14. Vijak M8 x 70 M000301

15. Ma�ca M8 arnostna M000131

16. Podložka A8 široka M000232

17. Ma�ca M8 M000129

19. Ščitnik L+D M000411

20. Vijak M10 x 25 M000319

21. Podložka A10 vzmetna M000135

SESTAVNI DELI MEŠALNIKA

22. Jarem + posoda (sklop) PL00002

22. Jarem + posoda (sklop) PL00013

22. Jarem + posoda (sklop) M000435

22. Jarem + posoda (sklop) M000439

22. Jarem + posoda (sklop) M000327

22. Jarem + posoda (sklop) M000115

23. Vzmet M000442

24. Objemka PL00060

25. Lopata PL00122

26. Venec M000440

27. Podložka A8   M000217

28. Vijak M8 x 25        M000297

29. Pokrov posode PL00010

29. Pokrov posode PL00069

30. Omarica (sklop) PL00061

31. Jermenica M000430

32. Vskočnik Z20 M000326

33. Pokrov omarice M000436

34. Vijak KA50 x 14 M000285

SVN
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1. Нога PL00049

2. M10 x 70 завртка M000307

3. Орев М10 M000132

4. Пералница A10 M000218

5. Дното собранието PL00040

6. Тркалезна M000431

7. Безбедност оссно  fi20 M000278

8. Горно собрание PL00028

9. Волан PL00070

10. Лост PL00063

11. Се справи со гума M000438

12. Орев М12 M000137

13. M12 x 45 завртка M000343

14. М8 x 70 завртка M000301

15. Орев М8 безбедност M000131

16. Проширувачот A8 широк M000232

17. Орев М8 M000129

19. Заштитник L + D M000411

20. M10 x 25 завртка M000319

21. Пружина A10 пролет M000135

22. Јарем + чаша (коло) PL00002

22. Јарем + чаша (коло) PL00013

22. Јарем + чаша (коло) M000435

22. Јарем + чаша (коло) M000439

22. Јарем + чаша (коло) M000327

22. Јарем + чаша (коло) M000115

23. Пролет M000442

24. Стегач PL00060

25. Лопата PL00122

26. Venec M000440

27. Просторот A8 M000217

28. М8 x 25 завртка M000297

29. Покривање на контејнерот PL00010

29. Покривање на контејнерот PL00069

30. Шкафови (коло) PL00061

31. Калеме M000430

32. ВСКОЧНИК M000326

33. Шкаф за капакот M000436

34. Завртка KA50 x 14 M000285

компоненти
1. Këmba PL00049

2. Vidha M10 x 70 M000307

3. Dado M10 M000132

4. Mbështetësja A10 M000218

5. Struktura e poshtme PL00040

6. Rrotëza M000431

7. Siguresa  fi20        M000278

8. Struktura e sipërme PL00028

9. Timoni PL00070

10. Doreza PL00063

11. Doreza gome M000438

12. Dado M12 M000137

13. Vidha M12 x 45 M000343

14. Vidha M8 x 70 M000301

15. Dado M8 M000131

16. Mbështetësja A8 M000232

17. Dado M8 M000129

19. Mbrojtësi M000411

20. Vidha M10 x 25 M000319

21. Mbështetësja A10 M000135

22. Rrotull + tas (qark) PL00002

22. Rrotull + tas (qark) PL00013

22. Rrotull + tas (qark) M000435

22. Rrotull + tas (qark) M000439

22. Rrotull + tas (qark) M000327

22. Rrotull + tas (qark) M000115

23. Spiralja M000442

24. Shtrëngoj PL00060

25. Lopatë PL00122

26. Kurora e dhëmbëzuar M000440

27. Mbështetësja A8 M000217

28. Vidha M8 x 25        M000297

29. Mbulimi i enës PL00010

29. Mbulimi i enës PL00069

30. Dollapë (qark) PL00061

31. Rrotull M000430

32. Siguresa M000326

33. Mbulesa e dollapit M000436

34. Vidha KA50 x 14 M000285

KOMPONENTET KOMPONENTE TË MIXERIT
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