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Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš produkt. Před použitím se seznamte s návodem k použití 
zařízení a bezpečnosti práce. Ponechejte si návod pro budoucí použití.  
 
 

Návod byl přeložen dle výrobní verze návodu. 
 
 

1. ZÁRUKA A SERVIS  
 
Kontaktujte svého prodejce.  
 
Záruční podmínky  
 
Prodejce zaručuje uživateli správné fungování výrobku, v případě, že tento výrobek je používán 
správně, dle zásad určených v návodu k použití, který je součástí balení tohoto zařízení.  
Prodejce je odpovědný za vady, které se fyzicky projeví na prodaném výrobku. Záruka se 
nevztahuje na vady, které vznikly z jiných důvodů, mimo jiné z důvodu:  
 

 nevhodného použití nebo využití  

 nevhodného výběru výrobku k podmínkám, které se vyskytují v místě montáže  

 nevhodné montáže, údržby, skladování a dopravy výrobku  

 mechanického, chemického, technického nebo cíleného poškození výrobku a záměrných 
vzniklých vad  

 vady, které jsou způsobené použitím neoriginálních nebo nevhodných částí, které 
nedoporučil výrobce  

 vady vzniklé z důvodu náhodných události, z důvodu vyšší moci (požár, povodeň, blesk atp.)  

 vadného působení zařízení, které mají vliv na chod výrobku.  
Záruka se netýká části, které podléhají běžnému opotřebení, části a spotřebního zboží, kterými 
jsou filtry, žárovky, jističe, baterie, ložiska, mazivo, olej, chladicí kapaliny atp.). Záruka se netýká 



výrobku, který na základě předložených dokumentů a vlastností nelze zidentifikovat jako výrobek 
zakoupený u Prodejce.  
 
Mimo jiné uživatel nemůže uplatnit záruku z důvodu zjištění, že:  
 

 výrobek byl jakýmkoliv způsobem upravován  

 do výrobku bylo neoprávněně zasahováno  

 výrobek byl vystaven jakékoliv opravě, kterou prováděly neoprávněné osoby  

 výrobek nebyl dodán k pravidelné kontrole, v případě, že je to povinností  
 
Základem pro přijetí reklamace je rovněž splnění níže uvedených podmínek:  
 

 Předložení kopie faktury nebo stvrzenky o koupi reklamovaného výrobku.  

 Osobního dodání nebo dodání prostřednictvím přepravce (dopravce), který reklamovaný 
výrobek doveze do sídla prodejce.  

 
 

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  
 

 
POZOR! Před použitím si přečtěte celý návod k obsluze. Nedodržování níže uvedených pokynů 
může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru a vážným úrazům.  
 
Pracovní místo  
 

 PRACOVNÍ MÍSTO UDRŽUJTE V ČISTOTĚ. Nepořádek na pracovišti zvyšuje pravděpodobnost 
úrazu.  

 VĚNUJTE POZORNOST PRACOVNÍM PODMÍNKÁM. Udržujte pracovní prostor čistý a dobře 
osvětlený. Míchačku používejte na rovném a pevném povrchu, který je schopen ji unést i 
s nákladem. V opačném případě hrozí její převrácení. Nikdy nepoužívejte elektrické zařízení 
v blízkosti zápalných plynů a kapalin.  

 UDRŽUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Děti nesmí být na pracovišti. Každá ztráta pozornosti může 
způsobit nehodu. Nedovolte dětem přenášet zařízení ani příslušenství patřící k zařízení.  

 
 NEPOHYBUJTE S MÍCHAČKOU, KDYŽ JE V PROVOZU. Míchačka je určena k výrobě betonu, 

malty a omítky. V žádném případě není určena k míchání hořlavých nebo výbušných látek.  
 

 
 
 



Kontrola míchačky před spuštěním 
 

 Před zapnutím míchačky zkontrolujte ovládací pult.  

 Zkontrolujte, zda všechny kryty jsou na svém místě a ve funkčním stavu.  

 Nezapojujte míchačku bez krytu motoru.  

 Zkontrolujte všechny šrouby a matice, zda jsou řádně utaženy. Vibrace během míchání 
můžou způsobit jejich uvolnění. 

 Před spuštěním míchačky se ujistěte, že v míchacím prostoru se nenachází žádné pracovní 
nástroje. 

 
 
Bezpečnost uživatele  
 

 Během použití zařízení musíte dodržovat maximální opatrnost a zdravý rozum. Nesmíte 
používat zařízení pod vlivem alkoholu, drog a léků, které snižují schopnost vašeho jednání. 
Pročtěte si příbalové letáky léků, které používáte, abyste zjistili, zda nemají vliv na Vaše 
hodnocení situace a reflex. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, nepracujte se zařízením.  

 Používejte vhodné ochranné prostředky. Během práce s nářadím musíte mít ochranné 
brýle, respirátor, protiskluzové boty, helmu a ochranu uší, vždy kdy to vyžaduje situace. 
Takto se sníží riziko nehod.  

 Vyhýbejte se náhodnému spuštění zařízení. Před zapojením do elektřiny se ujistěte, že 
vypínač je v pozici OFF. Během přenášení zařízení nesmíte jej držet za vypínač, protože se 
zvyšuje riziko nehod.  

 VHODNÉ OBLEČENÍ. Nenoste volné oblečení ani bižuterií, protože mohou se natočit na 
pohyblivé části. Doporučujeme, aby v době práce se zařízením jste měli pevnou obuv s 
protiskluzovou podrážkou. Dlouhé vlasy musíte dobře svázat. Vždy mějte vhodné ochranné 
oblečení.  

 

 
 
Ochrana kabelu 
 

 Nikdy nepřesunujte míchačku taháním za kabel. Nikdy neodpojujte míchačku ze zásuvky 
taháním za kabel. 

 Chraňte kabel před horkem, olejem a ostrými hranami. 

 



Prodlužovací kabel 

Prodlužovací kabely nesmí být delší než 5O metrů. Elektrický vodič musí mít 1.5mm2 na 230V, aby 
umožňoval dostatečný tok proudu k motoru. Nesprávné typy prodlužovacích kabelů můžou 
způsobit neefektivní provoz míchačky, což může vést k přehřátí a poškození motoru. Mohou být 
používány pouze prodlužovací kabely dle daných norem, určených pro venkovní účely. Ujistěte se, 
že prodlužovací kabel je v suchém prostředí a nepoškozený. 

 

Ochrana proti zasažení elektrickým proudem 

 Zkontrolujte, zda elektrický obvod je dostatečně chráněn a že odpovídá výkonu, napětí a 
frekvenci motoru. 

 Nepoužívejte míchačku v mokrém nebo vlhkém prostředí a nevystavujte ji dešti. 

 Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými předměty: trubkami, radiátory, sporáky, ledničky 
apod. 

 Při připojování a odpojování míchačky od proudu se ujistěte, zda se nedotýkáte kovových 
předmětů. 

 

Ochrana před úrazem 

 Ruce ponechávejte v bezpečné vzdálenosti od všech pohyblivých částí míchačky. 

 Nedotýkejte se žádnou částí vašeho těla nebo nástroji bubnu míchačky, během jejího 
provozu.  

 
Ochrana proti přetížení 

 Nespouštějte a nevypínejte motor, pokud je buben míchačky plně naložen.  

 Míchačku používejte jen pro účely, pro které byla určena. 

 
Upozornění!! Nikdy nenechávej běžet míchačku bez dozoru. Pokud chcete pracovní místo opustit, 
vyčkejte, dokud se buben míchačky úplně nezastaví.  

 

Odpojení od elektrického napětí 

 Před odpojením míchačky od napájení nikdy neotevírejte kryt motoru.  

 Odpojte míchačku od napájení, pokud není v provozu, při přesunu, před údržbou nebo 
opravou. 

 



Údržba míchačky 

 Po ukončení práce ihned míchačku očistěte. 

 Udržujte míchačku čistou pro lepší a bezpečnější výkon. 

Ochrana životního prostředí 

Nevyhazujte použité nářadí s jiným odpadem. Zařízení je nezbytné odevzdat do sběrného dvora, 
který se na toto specializuje a recykluje elektro-odpad. 
Elektro-odpad (neboli využité elektrické a elektronické zařízení) jedná se o pokažené, dlouho 
nepoužívané, nepotřebné elektrické a elektronické zařízení, které kdysi fungovalo na baterie nebo 
na elektrický proud – pokažené počítače, hračky a elektrické přístroje, staré pračky, ledničky, jakož i 
zářivky. Toto zařízení je klasifikováno jako nebezpečný odpad, protože obsahuje nebezpečné látky. 
 

 
3. ZAPOJENÍ DO EL. SÍTĚ 

 

Tato míchačka je chráněna dvojitou izolací II. třídy a stupněm ochrany IP44D. Izolace 
zůstane účinná pouze tehdy, pokud je na opravy použit originální izolační materiál a je 
dodržený prostor mezi izolacemi. Pouze kvalifikovaný elektrikář je oprávněn provádět 

opravy elektrických součástí míchačky. Dvojitá izolace eliminuje potřebu tříjvodičového kabelu pro 
uzemnění. Dvojitě izolované nástroje můžou požívat buď dvou, nebo třívodičový prodlužovací 
kabel. 

Nezapojujte žádný konec vodiče na uzemnění!!! 

 

Je doporučeno použití systému proti zbytkovému proudu přístroje (RDC-rozptýlení do země) pro 
230 V. Pokud používáte prodlužovací kabel, zapojte ho do el. sítě s podporou RDC. 

 

4. TECHNICKÉ ÚDAJE 

 



5. OBSAH BALENÍ 

 
 

6. MONTÁŽ 

 

Montáž doporučujeme provádět ve dvou lidech 

 

 
 



 

 

Nasaďte kolečka na rám trojúhelníkové podpěry a 
zajistěte závlačkami. 

 

 

 

 

 

Na rám připevněte podpěrné rameno, jak je 
znázorněno na obrázku a zajistěte šrouby M8x70 
s matkami a podložkami. Spojte vodící tyč zajištění 
bubnu s vratnou pružinou pomocí závlačky. Oba 
konce závlačky ohněte směrem ven. 

 

 

 

 

 

 

 

Otočte konstrukci a připojte trojúhelníkový rám 
s kolečky stejným postupem. Ujistěte se, že jste dobře 
utáhli všechny šrouby a matice. 

 

 

 

 

 

 

1. Vložte blok ložiska na třmen a zajistěte kroužkem. 

2. Pečlivě ve dvou lidech nasaďte spodní část bubnu 
s přídržným rámem dle obrázku, takže úložná část ve 
žlábku odpovídá straně, kde širší průměr hřídele je 
usazen na spodku ramene. Srovnejte na rámu a 
úložných čepech otvory pro šrouby a zajistěte šrouby 
M8X65 s matkami a podložkami. 

 

 

 



 

 

Vložte míchací rošty do bubnu dle obrázku a 
připevněte šrouby M10x20 s hlavičkou šroubu 
z venku bubnu, těsnící podložku mezi míchací rošt a 
stěnu bubnu, kovové podložky (ploché) a matky 
zevnitř. Zatím neutahujte, dotáhněte až po 
kompletaci bubnu. 

 

 

 

Poznámka: Dvě šipky umístěné na obou částech bubnu při kompletaci umístěte k sobě. 

 

 

 

Umístěte vrchní část bubnu na spodní a rotací umístěte 
šipky proti sobě. Ujistěte se, zda otvory pro šrouby jsou 
správně proti sobě. Zajistěte šrouby M8x20 s podložkami 
(plochá+pérová). Postupně dotahujte šrouby do kříže 
naproti sobě. Připevněte míchací rošt k horní části bubnu 
(M10x20) stejně jako spodní část a pevně utáhněte všechny 
šrouby a matice míchacího roštu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připevněte vyklápěcí kolo pomocí šroubu 2 x M8x20 
s podložkami (pérová+plochá), maticí a pořádně 
dotáhněte, aby se vyklápěcí kolo neprotáčelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zajistěte buben v poloze nahoře pomocí kola a zajistěte 
polohovací drážku. Přiložte motor přes ozubený převodník. 
Přišroubujte matice M8 s podložkou na každý šroubový trn 
a ve spodní části na rám pomocí šroubu M8x70 s plochou, 
pérovou podložkou a maticí. 

 

 

 

 

 

 

7. PROVOZNÍ POKYNY 

 

Vyklápění bubnu 

Vyklápěcí kolo poskytuje jednoduchou a dobrou kontrolu bubnu, který může být zajištěn 
v pracovní, vyprazdňovací a skladovací poloze. Buben je zajištěn v poloze pomocí samovratné tyče, 
která zapadá do drážek na vyklápěcím kole. Pro manipulaci s bubnem musí být kolo odjištěno. 

 

Plnící / míchací polohy 

 

 



 
 

 

 

Naplnění bubnu 

 

Kompletně rozviňte prodlužovací kabel. Kabel nejdříve zapojte do míchačky a pak do el. 
sítě. Před naplněním bubnu zapněte míchačku. Naplňte buben, až se roztočí. Neházejte 
prudce materiál do míchačky, může se přilepit na zadní stěnu bubnu. Nechte materiál 
sklouznout přes okraj bubnu. 

 

Poznámka! Zabudovaná tepelná pojistka chrání motor před přehřátím jeho vypnutím. Jakmile se 
motor ochladí, automaticky se odblokuje. 

 

Pro dosažení nejlepších výsledků, postupujte následovně: 

1. Přidejte potřebné množství štěrku do bubnu. 

2. Přidejte požadované množství cementu do bubnu. 

3. Přidejte požadované množství písku do bubnu. 

4. Nalije do bubnu požadované množství vody. 

 

Vyprázdnění bubnu 

 

Nevypínejte míchačku, pokud je buben plný. Vyprázdněte buben s rotací. 

 

 

 



 

Čištění bubnu 

 

Nikdy nevkládejte ruce do bubnu, pokud se otáčí. 

 

Důkladně očistěte míchačku po ukončení práce. Udržujte míchačku čistou. Nalepený materiál 
v bubnu snižuje účinnost míchačky. Zaschlý cement musí být oškrábán a vysypán z míchačky. 
Nevhazujte do bubnu cihly, dlažební kostky apod. pro jeho vyčištění. Nebouchejte do bubnu 
lopatou, kladivem nebo jinými nástroji pro odloupnutí zaschlého cementu na stěnách bubnu, může 
dojít k jeho poškození. 

Buben drhněte přibližně 2 min. přiměřeného množství písku a vody a poté otočte buben směrem 
dolů a vnitřek vystříkejte vodou z hadice. IP45D ochranná konstrukční třída míchačky vám zaručuje 
bezpečné očištění vodou z hadice. 

 

Nepolévejte nebo nestříkejte vodu na kryt motoru zejména, když je kryt otevřen.  

 

Setřete z krytu veškeré nečistoty a materiál. Nepoužívejte k čištění ředidlo, terpentýn, benzín, 
petrolej nebo abrazivní a kapalinové čistící prostředky. Tyto prostředky můžou poškodit kryt 
motoru, který je vyroben ze stlačeného polyethylenu (PET). 

 

Opravy elektrických součástí míchačky vždy svěřte autorizovanému servisu. 

 

 

 

8. ELEKTRICKÉ SCHÉMA 

 

 

 

 



 

9. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 

 

 

 



9. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (překlad) 

 
 
 
Podle směrnice Rady 2006/42 / EC a EMC směrnice 2004/108 / ES 
a směrnice NEE 2000/14 / EC s pozměňovacím návrhem 2005/88 / ES a směrnice RoHS 2011/65 / 
EU 
 
 
Název výrobce:  MC UNIX Maciej Czaplewski 
Adresa výrobce:  ul. Zachodnia 8, 62-510 Konin, Polska. 
 
PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S NORMAMI EVROPSKÉ UNIE 
 
Název výrobku:  Míchačka 

(označena výrobní značkou Venta) 
Model (prodejní značka): BT160, BT180, BT200 
Číslo série:   2016.1 
     
     
Prohlášení: 
Výrobek, ke kterému se vztahuje toto prohlášení, je v souladu s normami Nařízení WE: 
(MD) 2006/42/EC EMC 2004/108/EC 
NEE 2000/14/EC 2005/88/EC 
RoHS 2011/65/EU 

 
 

V souladu s normami: 
PN EN 12151:2008  (EN 12151:2007); PN-EN 60204-1:2010  (EN 60204-1:2006+Al :2009); 
PN-EN ISO 12100:2012  (EN ISO 12100:2010); PN-EN 55014:2012  {EN 55014 
1:2006+A1:2009+A2 :2011); PN-EN  61000-3-2:2007+A1:2010+A2:2010   {EN 61000-3-
2:2006+A1:2009+A2:2009) PN-EN 61000-3-3:2011 (EN 61000-3-3:2008); PN-EN 55014-
2 :1999+A1:2004+A2:2009   (EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008); PN-EN ISO 3744:2011 {EN ISO 
3744:2010); PN-EN 50581:2013-03  {EN 50581:2012) 

 
 

Naměřená hladina akustického výkonu Lw•: ModelBT160 - 89,75dB; Model BT180 -89,98dB; 
ModelBT200 - 89,75dB. Lw• : Model BT160 - 93,00 B; BT180 - 93,00dB; Model BT200- 95dB. 
 
 
 
 
 
17.12.2015       Maciej Czaplewski 
                                                                              ul. Zachodnia 8, 62-510,  Konin 
 

 

 

 


