
TECHNICKÉ ÚDAJE: 

POPIS SYMBOLŮ

P1=  550W/S6=(6-25%) ED;230 V/50Hz/2,6A; 2700 minˉ¹
P1=  700W/S6=(6-25%) ED;230 V/50Hz/2,6A; 2700 minˉ¹
P1=  850W/S6=(6-25%) ED;230 V/50Hz/3,9A; 2700 minˉ¹
P1=1000W/S6=(6-25%) ED;230 V/50Hz/4,1A; 2700 minˉ¹

Typ míchačky

Třída ochrany
Typ ochrany
Teoretický obsah m³ ±5%  
Hlučnost (dB)
Úroveň hluku na
pracovišti db (A) 
Přibližná váha (kg)
Rozměry AxBxC (cm)

Motor

125 LP/LS

II
IP 44
0,125

74
70

40/45
114x72x134

OPTIMIX
120 LP/LS

II
IP 44
0,072

70
70

35/40,5
114x65x120

165 LP/LS

II
IP 44
0,165

74
70

46/54
122x79x135,5

195 LP/LS; 
LPS/LSA

II
IP 44
0,190

74
70

49/56
122x79x143,5
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Právě jste si zakoupili novou stavební míchačku výrobce Altrad-Limex d.o.o. Croatia, 31550 Donji Miholjac,
Vukovarska 77a. Altrad-Limex d.o.o., který garantuje vysokou kvalitu a kompletní kontrolu v 
průběhu výroby a sestavení produktu. 
Konstrukce míchačky je ověřena dle nařízení vlády č. 118/2016 Sb., které je ekvivalentní 
směrnici rady č. 2014/35/EU, nařízení vlády č. 117/2016 Sb., které je ekvivalentní směrnici 
rady č. 2014/30/EU, nařízení vlády č. 176/2008 Sb. ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. 
a 229/2012 Sb., které je ekvivalentní směrnici rady č. 2006/42/ES ve znění směrnice rady
2009/127/ES a 2012/32/EU, ČSN EN ISO 12100, ČSN EN 60204-1 ed. 2, ČSN EN 61000-6-3 
ed. 2, ČSN EN 55014-1 ed. 3, ČSN EN ISO 13849-1, ČSN EN 12151.
Datum a místo vydání: 21.4.2016, Donji Miholjac, Croatia 

 

UPOZORNĚNÍ!  
  Před otevřením krytu motoru odpojte míchačku 
z elektrické sítě.

UPOZORNĚNÍ! 
 Před opravou nebo údržbou odpojte míchačku 
z elektrické sítě.

UPOZORNĚNÍ! 
 
 Nikdy nemažte ozubený věnec bubnu.

UPOZORNĚNÍ! 
 
  
Nezapínejte míchačku pokud není kryt motoru přišrou-
bovaný k držáku krytu motoru šrouby k tomu určenými.

Prohlášení CE
PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ

S 60087471Certifikace GS-TÜV
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Postupujte, prosím, podle těchto instrukcí, abyste zabezpečili své
míchačce dlouhou životnost. 

Před použitím míchačky si pečlivě přečtěte návod k použití. Ujistěte se, že jste plně
porozuměli těmto instrukcím.

POUŽITÍ MÍCHAČKY
Míchačka je určena na přípravu betonu a malty pro 
hobby a domácí použití. 

Při přípravě míchání betonu předcházejte nadměrné prašnosti.
Používejte ochranné pomůcky (oblečení, rukavice, brýle, respirátor),
při plnění a vyprazdňování bubnu.

Nesahejte na buben a na rotující části rukou, 
pokud jsou v pohybu.

 
ROTUJÍCÍ ČÁSTI!

DBEJTE NA DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO POKYNŮ. DODRŽOVÁNÍM TĚCHTO 
POKYNŮ ZABEZPEČÍTE VAŠÍ BEZPEČNOST A BEZPEČNOST JINÝCH OSOB
NA PRACOVIŠTI.

Je zakázané používat míchačku jiným způsobem než je popsaný
v tomto návodě.
Je zakázané používat míchačku na míchání hořlavých nebo výbuš-
ných materiálů.

- JE NUTNÉ ZDŮRAZNIT -  
SAMOTNÝ UŽIVATEL JE ZODPOVĚDNÝ ZA NÁSLEDKY A ŠKODU,

KTERÁ BUDE ZPŮSOBENA NEDŮSLEDNÝM DODRŽOVÁNÍM
TĚCHTO INSTRUKCÍ NEBO NESPRÁNÝM POUŽITÍM! 

OMEZENÍ
I přes dodržování tohoto návodu k použití, je zde stále jisté riziko při použití míchačky.
Nebezpečí selhání napájení při použití nesprávného napájecího kabelu. Nebezpečí, 
při kterém může dojít k probíjení některých částí nebo celé konstrukce míchačky. 
Nebezpečí vycházející z rotujících částí motoru nebo bubnu. K tomuto nebezpečí může
dojít z důvodu odstranění bezpečnostních krytů, mezi ozubeným věncem bubnu a
pastorku motoru, ať už úmyslně nebo ne. 
Rizika, uvedená v předchozím odstavci, mohou být minimalizovaná, když uživatel násle-
duje instrukce v sekci „POUŽITÍ MÍCHAČKY“, „BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE“ a
„NÁVOD K POUŽITÍ“.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
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                                 UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČÍ!
UJISTĚTE SE, ŽE JE MÍCHAČKA ODPOJENA OD 
ENERGIE PŘED:  
 • Přesouváním nebo dopravou
 • Čištěním, údržbou nebo opravou.
 • Otevřením krytu motoru. 
 

OCHRANA IP 44 
(TŘÍDA OCHRANY II)

Míchačka není určena na přesuny po silnici anebo k tažení za autem. Je určena na
přepravu na autě nebo na přívěsu. Na staveništi může být přesouvána jen manuálně. 

1. Míchačka je navržena tak, aby nedošlo k zachycení částí těla do pohyblivých částí
míchačky:
- Při plnění a vyprázdňování.
- Pří točení pohonu bubnu.
- Při vypínaní motoru.
- Při dopravě nebo přenášení nemá části, které by mohli odpadnout.
- Všechny šrouby jsou vybavené samozamykacími matkami DIN 985.
- Všechny šrouby mají zaoblené hlavičky DIN  7380, při kterých je minimální riziko
  zaseknutí rotujícího bubnu.
2. Mechanismus bubnu je navržený tak, aby se automaticky zamykal do pozice, která
je určena. Tak je buben při přepravě, při manipulaci zamknutý v té samé poloze a 
nedochází k jeho posunu nebo vychýlení.

Díky své ochranné izolaci, může být míchačka připojena přímo na domácí zásuvku.
Není potřebná žádná speciální zásuvka pro připojení na pracovišti. Běžná zásuvka s
10A pojistkou je plně dostačující. Míchačka se může používat jen, když je kryt motoru
správně namontovaný. Přípojný kabel musí být ve shodě se standardem IEC 245-4 
1980 (DIN 57 282) a s označením H07 RN-F nebo srovnatelný model. Průměr kabelů

BEZPEČNOST MECHANICKÝCH ČÁSTÍ

PŘIPOJENÍ ELEKTICKÉ ENERGIE

BEZPEČNOST ELEKTRICKÝCH ČÁSTÍ
PŘI NEDODRŽENÍ TĚCHTO INSTRUKCÍ MŮŽE DOJÍT
K OHROŽENÍ ŽIVOTA.
                                OCHRANA IP 44

 (TŘÍDA OCHRANY II) 
Třída ochrany zůstane zachována jen, když při opravách
budou poškozené části nahrazené originálními částmi
a když izolační vzdálenosti zůstanou zachované.

Plňte a vyprázdňujte buben jen když se otáčí. Postupujte podle 
instrukcí pro otáčení bubnu. POZOR NA UKAZATEL na bubnu!
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• Postavte míchačku na pevný a rovný povrch. Zkontrolujte, zda je stabilní.
• Při nastavení míchačky se ujistěte, že buben je zajištěný a nemůže se 
  vyprázdnit náhodou.
• Okolí míchačky musí být čisté, aby nedošlo k pádu míchačky.
• Je potřeba zabezpečit dostatek světla na pracovišti. Pracoviště musí být
  bezpečné i pro ostatní osoby.
• Míchačka může být používá dospělými osobami, ale ne osobami se sníže-
  nými fyzickými a mentálními možnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a 
  vědomostí. Když zodpovědná osoba udělí povolení jiné osobě, je plně zod-

musí být minimálně 2 x 1,5 mm² . Tento průměr je postačující pro délku přípojného
kabelu do 25 metrů. Pro delší připojný kabel musí být průměr kabelu minimálně 
3 x 2,5 mm². Kabely musí být odolné proti mechanickému poškození a stříkající vodě.
Před použitím kabel zkontrolujte: musí splňovat dvě hlavní podmínky. Nikdy nepouží-
vejte poškozený nebo neshodný kabel. Při pokládaní kabelu dbejte, aby nebyl zlomený
nebo přehnutý. Nikde nepoužívejte provizorní elektrické připojení. Také se ujistěte, že
nejsou na přípojce žádné cizí části nebo špína na konektorech, aby nevznikl zkrat.
Nikdy nevypínejte bezpečnostní zařízení a ani je neobcházejte. Opravy na elektrickém
připojení může dělat jen licencovaný elektrikář. Opravy na elektrických částech míchačky
může dělat jen kvalikovaný technik nebo výrobce.

Elektrický motor má zabudovanou pojistku proti přetížení. Při přetížení motoru dojde
pomocí magnetického vypínače k jeho automatickému vypnutí. Při opětovném zapnutí
je nutné chvíli počkat až motor vychladne.

• Splnili jste všechny bezpečnostní opatření a všechny součástky jsou 
  správně smontované.
• Přečetli jste a porozuměli jste všem informacím o bezpečnosti.
• Vypínač je na stejném krytu jako zásuvka. Také je připojený na nosič 
  motoru a vypínač je chráněný proti stříkající vodě.
• Míchačka musí být minimálně jednou za rok zkontrolovaná profesionálním
  technikem.

Předtím než začnete, přečtěte si všechny bezpečnostní instrukce 
a ujistěte se, že jim rozumíte.

OCHRANA MOTORU

NASTAVENÍ MÍCHAČKY

PŘÍPRAVA NA SPUŠTĚNÍ

PŘÍDAVNÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

ZÁKAZ ZAPNUTÍ MÍCHAČKY S PLNÝM BUBNEM
ZKONTROLUJTE BUBEN, ZDA JE PRÁZDNÝ



  povědná za případné riziko, a je nutné zabezpečit dostatečné poučení. Děti si 
  s míchačkou nesmí hrát.
• V případě poškození jednotlivých částí, je nahraďte pouze originálními díly.
• Míchačku je možné používat jen se správným mechanickým a elektrickým 
  zabezpečením.

Pro smontování míchačky postupujte podle instrukcí. Když není možné zabezpečit
rovný povrch, hrozí nebezpečí pádu míchačky. Před spuštěním zkontrolujte stabilitu 
míchačky. Při instalaci míchačky dávejte pozor na neočekávané vyprázdnění bubnu.
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    POSTUP NA VÝROBU BETONU NEBO MALTY

  VYPRÁZDŇUJTE JEN S ROTUJÍCÍM BUBNEM

Při výrobě betonu musí být buben umístěný do správné pozice. Jen při správném 
nastavení dojde k vytvoření směsi. Taktéž se vyhnete problémům při použití míchačky.

UJISTĚTE SE, ŽE SE BUBEN OTÁČÍ NA SPRÁVNOU STRANU!
                   OVLÁDACÍ KOLO MUSÍTE DRŽET VELMI PEVNĚ!

Mechanismus pro otočení a uzamčení pozice bubnu.
Bubnem otáčejte pomalu pomocí ovládacího kola.
Bubnem otáčejte tak, aby se směs vyprázdnila plynule.
Opakujte vyprázdnění podle potřeby.
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DOPRAVA

Příprava na dopravu nebo přesun

Zatáhněte ovládacím kolem pro odemknutí bubnu
ve vertikální pozici.
Pootočením ovládací kola nastavíte pozici pro 
různé druhy míchání (beton nebo malta).

Postup přípravy betonu nebo malty
1. Nalejte vodu a základní materiál (štěrk, písek).
2. Přidejte cement. 
3. Opakujte kroky 1 a 2 dokud nedosáhnete požadované kvality a množství směsi.
4. Míchejte materiál dokud nedosáhnete homogenní směsi.
Konzultujte s profesionálem přesné množství štěrku, písku a cementu potřebných

Míchačka není určena na přesun po silnici (cestě). Přesun je možný jen na autě nebo 
na přívěsu. Na pracovišti může být míchačka přesunována manuálně nebo jeřábem.

Obr. 1

POZICE NASTAVOVACÍHO DISKU BUBNU

1. Malta 

2. Beton

3. Vyprázdnění - čištění

4. Doprava

1

2

3

4

Odpojte přívodní kabel před dopravou míchačky.

pro dostatečnou kvalitu a pevnost směsi.
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V obou případech nastavte pozici bubnu do pozice 4. Nastavte míchačku do pozice
na obr. 1.

Před čištěním vypněte míchačku a odpojte přívodní kabel. V průběhu čištění míchačku
nezapínejte. Nevystavujte kryt motoru ani vypínač proudu vody. Toto se také vztahuje
na ventilační otvory pro chladnutí motoru.
Nastavte buben míchačky do pozice 3 pomocí ovládacího kola. Čištění je nutné po
každém použití. Pro vyčištění vnitřku bubnu použijte škrabku, kovový kartáč a 
vypláchněte proudem vody. Také odstraňte všechny zbytky betonu nebo malty na 
ozubeném věnci bubnu.

Míchačka byla navržena a vyrobena způsobem, který nevyžaduje skoro žádnou 
speciální údržbu. NIKDY NEMAŽTE MAZIVEM OZUBENÝ VĚNEC BUBNU!!!
Postupujte podle návodu pro kontrolu činností, které jsou v manuálu, v části pro
bezpečnost. Ujistěte se, že se buben otáčí bez námahy. Zkontrolujte, zda jsou 
šrouby správně dotáhnuté.
V případě, že chcete prodloužit servisní životnost míchačky a zajistit bezproblémový
provoz, měli byste dbát těchto doporučení. Po vyčištění přesuňte buben do pozice
4. Míchačku skladujte na suchém a vzdušném místě. Pokud míchačku nepoužíváte
delší dobu, je potřeba uvolnit řemen pohonu. Povolte šrouby a pomalu zvedněte kryt
zařízení přibližně 2 mm. Při tomto uvolnění motoru, nesmíte zvednout motor příliš, 
jinak může řemen spadnout celý. Když se toto stane, musíte zvednout kryt motoru
a správně nastavit řemen. Nesprávné nastavení a napnutí řemenu může vést k jeho
zničení.

ČIŠTĚNÍ

ÚDRŽBA

Odpojte přívodní kabel před každým čištěním.

Naklánění je zakázáné, hlavně při naplnění vodou,
pokud je kryt motoru odmontovaný.

Odpojte přívodní kabel před každým čištěním.

7
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Vypněte míchačku odpojením přívodního kabelu. Nikdy nezapínejte míchačku v 
průběhu oprav. Když je nutné odpojit nebo odstranit jakékoliv ochranné zařízení,
musí být opět naistalované po ukončení opravy. Jen výrobce nebo autorizovaný
technik může vyměnit elektrické součástky. Používejte jen originální náhradní díly.

Motor nechce
nastartovat

Motor se rozběhne,
ale buben nerotuje.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

01
01
01
01
01
02
01
01

Kryt motoru
Malý pastorek
Pohon bubnu
Jednofázový motor
Hřídel motoru
Ložisko motoru
Zásuvka
Elektro-magnetický bezpečnostní
vypínač STOP

Z=12
Z=132
P1=700/850/1000W;S1=(6-25%)ED;IP00
Ø17
6003 (2RSR)
P224-7
DKLD DZ-6;IP 55

Nedostatek energie, 
poškozený přívodní kabel.
Termostat není připojený.
Motor je přetížený. Ventilační
otvory jsou zanesené nebo
velmi zmenšené. Cizí 
předmět na vedení nebo je
vedení mechanicky
poškozené.

Ozubený věnec bubnu je
zablokovaný. Řemen není
dostatečně napnutý. Řemen
je přetržený. Elastický kolík
na malém pastorku je 
zlomený. Kolík na řemenici
je zlomený. Chybný
kondenzátor.

Vypněte míchačku. Odpojte
přívodní kabel. Utáhněte 
řemenici, zkontrolujte kolík
na pastorku a na řemenici.
Vyměnte ho, pokud je třeba.
Odmontujte kryt motoru a 
zkontrolujte napnutí řemene.
Když se po prohlídce a výměně
poškozených částí buben stále
neotáčí, zavolejte servisního
technika. Pravděpodobně je
poškozený kondenzátor.

Zkontrolujte pojistku.
Zkontrolujte přívodní kabel.
Nechte motor vychladnout.
Zkontrolujte a případně 
uvolněte ventilační otvory.
Překontrolujte vedení, případně
odstraňte cizí předmět na
vedení v případě zkratu.  

OPRAVY

NÁHRADNÍ DILY

PORUCHY
PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Odpojte přívodní kabel před každou opravou.



CZ

9

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

01
01
02
01
01
01
01
02
02
01
01
01
01
02

Řemenice 
Řemen
Elastický kolík
Věnec bubnu
Rám míchačky
Rám míchačky
Řemenice
Kolo, zátěž 1000 N (100 kg) 
Ložisko bubnu
Ovládací kolo
Pružina
Horní část bubnu
Dolní část bubnu
Míchací lopatka

Ø145
Poly V6-PJ 660
Ø6x40; DIN 7346

125-6006(2RSR);165;190-6008(2RSR)

ZÁRUKA PRODUKTU

Bez těchto informací reklamace nemůže být převzata!

1. _________________ určuje záruku na 2 kalendářní roky, od data 
    registrovaného prodeje na záručním listě.
2. Produkt bude plně funkční, pokud budou dodržovány postupy uvedené 
    v návodu k použití.
3. Dostupné jsou všechny potřebné náhradní díly v průběhu celé záruční doby
    produktu, a taktéž po dobu 5 let po ukončení záruční doby.
4. Produkt, který není možné opravit po dobu 30 dní ode dne podání reklamace,
    bude zákazníkovi vyměněn.
5. Záruka je platná ode dne koupení tohoto produktu, jak je zapsané na záručním
    listě, případně pokladním dokladu.
 

          Při případném selhání míchačky je potřeba uvést následující informace: 
• Název a typ produktu
• Datum nákupu
• Detailní popis závady
• Přesnou adrasu - kontakt

Záruka nebude uznána, pokud došlo k porušení následujících instrukcí v návodu 
k použití. 

1. Když zákazník nepostupuje podle postupů v návodě k použití.
2. Při přetížení míchačky.
3. Při poškození způsobené nesprávným zacházením s produktem 
    a nesprávným zacházením v průběhu dopravy.
4. Při ztrátě jednotlivých částí v průběhu dopravy k zákazníkovi.
5. V případě neodborných oprav v záruční době, které uskutečnil samotný
    uživatel nebo jiná neautorizovaná osoba nebo firma.
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OPTIMIX
120 LP 

550W
Art.Nr.:
106350

OPTIMIX
120 LS 

550W
Art.Nr.:
106310

125 LP 
700W

Art.Nr.:
106005

125 LS 
700W

Art.Nr.:
106121

165 LP 
700W

Art.Nr.:
106012

165 LS 
700W

Art.Nr.:
106011

190 LP 
850 W

Art.Nr.:
106017

190 LS 
850 W

Art.Nr.:
106016

190 LPA 
1000 W
Art.Nr.:
106210

190 LSA 
1000 W
Art.Nr.:
106205

PRO UPLATNĚNÍ ZÁRUKY NA TENTO PRODUKT, PROSÍM,
VYPLŇTE A USCHOVEJTE:

ZÁRUČNÍ LIST
STAVEBNÍ MÍCHAČKA

Typ:

Číslo
míchačky:
Datum
prodeje:

Razítko a
podpis
prodejce:

Datum
reklamace:

Popis poškození,
závady: 

Náhradní díly: Razítko servisu:

Datum výroby je obsažen v čárovém kódu ve formátu DD/MM/YY.
např.: 

0909160624040017
MMDD YY



PREKLAD POVODNÉHO NÁVODU K POUŽITIU

Dátum a miesto vydania: 
21.4.2016, Donji Miholjac, Croatia 
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Dátum výroby je obsáhnutý v čiarovom kóde vo formáte DD/MM/YY.
napr.: 

0909160624040017
MMDD YY


