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ZROZUM DZIAŁANIE SWOJEJ BETONIARKI
Należy przeczytać i zrozumieć instrukcję oraz etykiety na 
urządzeniu. Należy zapoznać się z zastosowaniem oraz 
ograniczeniami urządzenia a także potencjalnymi zagrożeniami. 
Przed użyciem przeczytać instrukcję.

BĄDŹ CZUJNY
Nie wolno używać betoniarki pod wpływem narkotyków, alkoholu 
lub leków, które mogą mieć wpływ na utratę koncentracji i 
możliwość prawidłowego korzystania z urządzenia. Nie wolno 
używać betoniarki w sytuacjach zmęczenia lub złego stanu 
zdrowia. Należy zachować ostrożność przez cały czas pracy 
urządzenia.

UNIKAJ NIEBEZPIECZNYCH WARUNKÓW
Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że masz odpowiednie 
miejsce i przestrzeń roboczą do pracy. Miejsce musi być czyste i 
odpowiednio oświetlone. Nieporządek w miejscy pracy może 
stanowić zagrożenie dla użytkownika. Teren wokół betoniarki 
powinien być wolny od przeszkód takich jak: smary, oleje, śmieci 
czy inne zanieczyszczenia, które mogłyby spowodować 
zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników. Betoniarkę należy 
używać wyłącznie na solidnej, płaskiej, równej i odpowiednio 
twardej powierzchni, która jest przystosowana do utrzymania 
ciężaru betoniarki wraz z jej obciążeniem. Należy zapobiec 
możliwości przewrócenia się betoniarki. Należy używać kliny 
zapobiegające przesuwaniu się kół. Nie należy poruszać 
betoniarką gdy jest załadowana lub w trakcie pracy. Betoniarka 
wolnospadowa jest przeznaczona do produkcji betonu, zaprawy 
czy gipsu. Nie nadaje się do mieszania substancji wybuchowych. 
Nie używać betoniarki w miejscach gdzie występują opary.

SPRAWDŹ SWOJĄ BETONIARKĘ
Każdorazowo sprawdź betoniarkę przed włączeniem. Należy 
przechowywać betoniarkę w miejscu zapewniającym warunki do 
utrzymania jej w stanie technicznie sprawnym. Nie włączać 
betoniarki, gdy pokrywa silnika jest otwarta. Należy sprawdzić 
wszystkie śruby, nakrętki oraz szczelność bębna przed każdym 
użyciem. W szczególności sprawdzić elementy mocujące osłony i 
mechanizmy napędowe. Drgania podczas mieszania mogą 
powodować poluzowanie śrub i elementów łączących. Należy 
pamiętać, aby przed włączeniem urządzenia sprawdzić czy 
narzędzia murarskie typu łopaty, kielnie, szpachelki nie są w 
bębnie urządzenia i nie są w obrębie pracy urządzenia. Należy 
zachować porządek wokół urządzenia. Należy pamiętać, aby 
wymienić uszkodzone etykiety i tabliczki ostrzegawcze. 
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Podczas obsługi urządzenie nie wolno nosić: luźnych ubrań, 
rękawiczek, krawatów, biżuterii (łańcuszków, pierścionków, 
zegarków), gdyż mogą one zostać wciągnięte przez ruchome 
części maszyny. Należy nosić nieprzewodzące elektrycznie 
rękawice oraz buty z antypoślizgową podeszwą. Zaleca się 
przykrycie długich włosów, zapobiegając możliwość złapania ich 
przez maszynę. Zalecane jest noszenie maski przeciwpyłowej. 
Zawsze zakładaj gogle ochronne i osłonę twarzy. 

PRAWIDŁOWY UBIÓR

NIE CIĄGNIJ ZA PRZEWÓD
Nigdy nie ciągnij betoniarki za przewód zasilający. Pamiętaj, aby 
przy przemieszczaniu urządzenia najpierw odłączyć je od 
zasilania. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi 
krawędziami.  

UŻYWAJ ODPOWIEDNICH PRZEDŁUŻACZY
Przedłużacze nie mogą być dłuższe niż 50 metrów. Przekrój drutu 
w przedłużaczu musi być 1,5mm2 na 230V, aby umożliwić 
wystarczający przepływ prądu elektrycznego do silnika. 
Niewłaściwy przedłużacz może powodować zmniejszenie 
wydajności urządzenia , co może prowadzić do przegrzania i 
uszkodzenia silnika. Tylko przedłużacze o specyfikacji H07RN-F 
mogą być przeznaczone do zastosowania. Unikaj korzystania z 
wolnego i niedostatecznie izolowanego połączenia. Połączenia 
muszą być wykonane z odpowiedniego materiału chronionego, 
przeznaczonego do użytku zewnętrznego. Przed rozpoczęciem 
pracy upewnij się, że wszystkie połączenia przewodu 
przedłużającego są suche i bezpieczne. Upewnij się, że 
przedłużacz jest starannie rozwinięty unikając płynów, ostrych 
krawędzi i miejsc, w których pojazdy mogłyby uszkodzić przewód. 
Należy unikać sytuacji, w których przedłużacz może zostać 
uwięziony pod spodem betoniarki. Należy rozwinąć go w całości, 
gdyż zwinięty częściowo będzie przegrzewać się i może się 
zapalić.  

UNIKAJ PORAŻENIA PRĄDEM
Sprawdź czy obwód elektryczny jest odpowiednio zabezpieczony i 
że odpowiada mocy napięcia i częstotliwości silnika. Nie należy 
podłączać ani odłączać silnika stojąc w miejscu wilgotnym lub 
mokrym. Nie wolno używać betoniarki w mokrym lub wilgotnym 
miejscu lub wystawiać na działanie deszczu. Upewnij się, że palce 
nie dotykają metalowych wtyków wtyczki podczas podłączania lub 
odłączania betoniarki. 

TRZYMAJ DZIECI I OSOBY NIEUPRAWNIONE Z DALEKA
Nie dopuszczać osób nieupoważnionych do betoniarki. Nie 
pozwalać dzieciom obsługiwać lub zbliżać się do betoniarki. 
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NIE PRZECHYLAJ URZłDZENIA
NaleŨy utrzymaĺ balans i r·wnowagň betoniarki w kaŨdej chwili: 
podczas ğadowania, pracy lub rozğadunku betoniarki. Nigd nie 
stawaj na betoniarce. PowaŨne uszkodzenie betoniarki moŨe 
wystŃpiĺ, jeŜli betoniarka jest przechyona lub przesuwana podczas 
pracy. Nie naleŨy niczego opieraĺ ani trzymaĺ w pobliŨu betoniarki. 
PrzestrzeŒ do pracy z betonia

AVOID INJURY FROM UNEXPECTED ACCIDENT
Trzymaj ręce z dala od wszystkich ruchomych części. Podczas 
pracy urządzenia nie umieszczaj: jakiejkolwiek część ciała lub 
narzędzi w bębnie! Nie umieszczaj rąk między bębnem a 
ramieniem wsporczym lub pomiędzy bębnem i ramieniem nośnym. 
Podczas pracy urządzenia nie dotykaj obracającego się bębna. 

WŁAŚCIWE PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA
Należy używać urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem a w 
szczególności nie przekraczać pojemności znamionowej. Nie wolno 
uruchamiać silnika gdy bęben jest załadowany, może to 
spowodować zbyt duże obciążenie dla części ruchomych betoniarki 
oraz silnika i doprowadzić do ich uszkodzenia - co nie podlega 
gwarancji. Nie wolno używać betoniarki do celu, dla którego nie 
była przystosowana. Betoniarka nie jest przystosowana do 
holowania przez pojazdy. Transportuj betoniarkę przy 
wykorzystaniu kół transportowych. Przy transporcie pamiętaj, aby 
obrócić dno bębna do góry tak pokazano na zdjęciu obok. 

NIGDY NIE ZOSTAWIAJ BETONIARKI BEZ NADZORU
Nie zostawiaj działającej betoniarki bez nadzoru aż dojdzie do 
całkowitego zatrzymania bębna. 

ODŁĄCZANIE ZASILANIA
Nigdy nie wolno otwierać pokrywy silnika przed odłączeniem 
betoniarki od zasilania. Odłączyć betoniarkę od zasilania, gdy nie 
jest w użyciu oraz podczas wykonywania czynności konserwacji. 

KONSERWACJA URZĄDZENIA
Betoniarkę należy wyczyścić natychmiast po użyciu. Trzymać 
betoniarkę czystą dla najlepszej wydajności i bezpieczeństwa. 
Stosować tylko oryginalne części producenta. Przechowywać w 
suchym miejscu. 

OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały opakowaniowe z betoniarki zanieś do autoryzowanego 
punktu zbiórki (zgodnie z zasadami i przepisami danego kraju, w 
którym betoniarka jest używana). 

PRZECHOWYWANIE
Gdy betoniarka nie jest używana, powinna być przechowywana w 
suchym miejscu aby zabezpieczyć przed działaniem rdzy. Trzymaj 
z dala od dzieci i innych osób nie posiadających wiedzy z obsługi.



Betoniarka posiada podwójną izolację w 
celu zapewnienia ochrony II klasy i 
stopnia ochrony IP44D. Izolacja będzie 
skuteczna tylko wtedy, gdy do napraw 
będą używane oryginalne części 
izolacyjne a przestrzenie pomiędzy 
oryginalnymi częściami izolacyjnymi będą 
zachowane. Podwójna izolacja eliminuje 
potrzebę trzy-kablowego uziemienia kabla 
zasilania. Podwójna izolacja zezwala na 
zastosowanie dwu lub trzy żyłowego 
kabla.
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POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Nie podłączaj żadnego 
rdzenia do styku uziemienia.

SPECYFIKACJE

Betoniarka jest przeznaczona do pracy w 
warunkach temperatury powietrza między 0 oC i 
40oC i dla instalacji na wysokości nie wyżej niż 
1000m n.p.m. Wilgotność powietrza powinna być w 
nie większa niż 50% a temperatura powietrza do 
40oC. Może być przechowywana i transportowana 
przy temperaturze otoczenia od -25oC do 55oC.

WARUNKI STOSOWANIA

Użycie urządzenia "RCD"., przy prądzie 
230V jest zalecane. Jeśli używasz kabla 
przedłużającego, włącz go bezpośrednio 
do RCD. Upewnij się czy obieg 
elektryczny spełnia następujące 
standardy: 0.9 - 1.1 napięcia 
nominalnego, częstotliwość 0.99 - 1.01 
stałej częstotliwości nominalnej; 0.98 - 
1.01 stałej częstotliwości nominalnej; 
0.98 - 1.02 krótki czas. HVF:<=0.02 
wartość graniczna napięcia szczytowego 
wynosi 358V i 1.12x10^5 V/s. 

Numer modelu
Silnik
Pojemność 
Otwór bębna
Prędkość bębna

Wymiary

Waga

L

W

H

HP-74552
1150W S6 30%

200 Liters
390 mm
29.5 /min
1274 mm
838 mm
1335 mm

59 kg

HP-74555
1150W S6 30%

220 Liters
390 mm
29.5 /min
1274 mm
838 mm
1365 mm

61 kg
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ZAWARTOŚĆ KARTONU

Do montażu niezbędny jest udział 
dwóch osób

INSTRUKCJA MONTAŻU

STOJAK

A4

Nasuń koła na ośki. Zabezpiecz za pomocą 
specjalnych zaczepów oraz płaskich 
podkładek.

1.

A

B

C

D

E

F

G

H2M8
1M8    70

M8    20 2

2
10M8    20

M10    20

2M10    20

M8    70 2

M8    20 2
M8    65 1

42 1

M8    70
1M6    30
2
1

1

4
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DNO BĘBNA

Podnieś ramę i zamocuj wspornik osi z 
kołami w ten sam sposób.

3.

4. Upewnij się, że wszystkie śruby i nakrętki 
są dokręcone.

2.

3.

4.

MIESZADŁA

BM8    70
1M6    30
2
1

1

Do ramy leżącej na boku przymocuj nogę 
wsporczą. Włóż dwie śruby M8X70 przez 
otwory z jednej strony, a następnie 
podkładki płaskie, podkładki i nakrętki z 
drugiej strony. Nasuń sprężynę na dolny 
drążek tłoka. Połącz tłoki z sześciokątnym 
dnem M6X30 i nakrętką. Przytrzymaj 
sprężynę na miejscu, wkładając zawleczkę. 
Zegnij szpilki. Dokręć.

2.

Wsunąć blok łożyskowy na trzpień i 
zablokować      42 pierścieniem
Ostrożnie w dwie osoby  ustaw dolny bęben 
z ramieniem nośnym na bocznych 
wspornikach stojaka, tak jak pokazano, tak, 
aby blok łożyskowy wskoczył w kanał 
zapewniony przez wspornik boczny, 
podczas gdy wałek o większej średnicy 
znajduje się na wsporniku dolnym.
Dopasuj otwory w wsporniku bocznym do 
otworów w bloku łożyska i włóż śrubę 
sześciokątną M8X65 z jednej strony, a 
następnie podkładkę płaską, podkładkę 
zabezpieczającą i nakrętkę z drugiej strony.
Umieść górny wspornik na wale o większej 
średnicy, tak aby otwory były w jednej linii z 
otworami w dolnym wsporniku. Włóż dwie 
śruby M8X20 przez otwory, a następnie 
podkładki płaskie, podkładki 
zabezpieczające i nakrętki od dołu.

1.

D
M8    20 2
M8    65 1

42 1

CM8    70 2

E2M10    20
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UWAGA:

GÓRNY BĘBEN

KOŁO PRZECHYŁU

Zamontuj luźno miksery wewnątrz dolnego 
bębna, jak pokazano na rysunku - u podstawy 
bębna znajdują się dwa otwory, w które 
można wprowadzić śrubę z łbem krzyżowym 
M10X20 od zewnątrz. Podkładka skórzana, 
podkładka płaska, podkładka zabezpieczająca 
i nakrętka powinny być luźno nakręcone od 
wewnątrz. Skórzana podkładka powinna być 
umieszczona pod ostrzem w dół na bębnie.

Dwie strzałki są oznaczone na 
górnym bębnie i dolnym bębnie, 
aby ustalić ich położenie. Jeśli 
masz trudności z prawidłowym 
ustawieniem ostrzy miksujących, 
pomocne jest tymczasowe 
zamontowanie górnego bębna na 
górze dolnego bębna, obracając 
go tak, aby dwie strzałki były w 
jednej linii.

Umieść górny bęben na dolnym bębnie nad 
obręczą, upewniając się, że otwory 
montażowe są wyrównane w obu, a także 
w oznaczonych strzałkach.

1.

3.

4.

Zamontować koło wywrotki z płytką blokującą 
na kołnierzu ramy za pomocą dwóch śrub 
sześciokątnych M8X20, każda z podkładką 
płaską, podkładką zabezpieczającą i nakrętką.

5.

2. Wkręć śrubę sześciokątną M8X20 w każdy
gwintowany otwór w kole wieńca /
pierścieniu. Upewnij się, że proces
dokręcania odbywa się stopniowo.
Przymocuj ostrza mieszające do górnego
bębna, wkładając dwie śruby z łbem
krzyżowym M10X20, od zewnątrz przez
otwory w bębnie.
Skórzana podkładka powinna być
umieszczona wewnątrz bębna i ostrza.
Zamocuj nóż mieszający od wewnątrz za
pomocą płaskiej podkładki, podkładki
sprężystej i nakrętki.
Na koniec upewnij się, że górne i dolne
mocowanie noży mieszających jest
szczelne.

GM8    20 2
F2

10M8    20
M10    20
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PRZEKAZYWANIE NAPĘDU

Ustawiając rowki wpustowe, nasuń skrzynię 
biegów na wałek zębnika. Przykręć nakrętkę 
płaską i zabezpieczającą podkładką do każdej 
śruby dwustronnej. Przymocuj dolny wspornik 
obudowy do bocznej ramy nośnej, wkładając 
M8X70 z jednej strony, a następnie podkładkę 
płaską, podkładkę zabezpieczającą i nakrętkę 
z drugiej strony.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ODCHYLANIE BĘBNA
Koło przechylające zapewnia łatwą kontrolę 
nad bębnem, który można zablokować w 
pozycji mieszania, rozładunku i 
przechowywania.
Bęben jest zablokowany w położeniu za 
pomocą tłoka samonastawnego, który 
wchodzi w koło wywrotki. Aby przechylić 
bęben, należy zwolnić tłok blokujący, 
naciskając pedał nożny. Umożliwia to 
obrócenie koła wywrotki i bębna w tym samym 
kierunku.
Aby utrzymać bęben we właściwej pozycji, 
wyrównaj szczelinę z tłokiem, zwolnij pedał 
nożny i obracaj kołem przechylającym, aż 
zatrzask blokujący samozamykający wejdzie 
w koło wychylające.

POZYCJA ŁADOWANIA / MIESZANIA
DO ZAPRAWY DO BETONU

POZYCJA PUSTA / PRZECHOWYWANIE

ŁADOWANIE:
Rozwinąć cały przedłużacz, pamiętaj aby 
przedłużacz był cały rozwinięty. Następnie 
podłączyć betoniarkę do przedłużacza. Na 
na końcu całość podłączyć do sieci.

Zawsze zaczynaj pracę betoniarki bez 
załadunku (bęben powinien zostać pusty). 
Należy ładować do bębna tylko podczas 
obrotów bębna (pracy betoniarki).

Nie należy wrzucać na raz całego 
materiały do bębna, aby uniknąć 
przywierania do dna bębna. Zaleca się 
stopniowe wrzucanie materiału do bębna. 

Silnik posiada wbudowane zabezpieczenie 
przed przegrzaniem, które wyłącza silnik, 
aby zapobiec przegrzaniu silnika. 
Termiczne zabezpieczenie przywraca 
działanie kiedy silnik ostygnie. 

NOTE:

Aby uzyskać najlepsze wyniki należy pamiętać:
1. Dodaj wymaganą ilość żwiru do bębna.

H
2M8
1M8    70
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2.

3.

Dodaj wymaganą ilość cementu do bębna 
mieszającego.

Dodaj wymaganą ilość piasku do bębna 
mieszającego.

Dodaj odpowiednią ilość wody do bębna 
mieszającego.

4.

OPRÓŻNIANIE
Nie odwracaj załadowanego bębna betoniarki, 
kiedy ona jest wyłączona. Opróżnianie bębna 
betoniarki powinno być w trakcie obracającego 
się bębna. 

CZYSZCZENIE
Nigdy nie wolno wkładać rąk do bębna podczas 
jego pracy. 

Należy dokładnie oczyścić betoniarkę na zakończenie 
pracy. Utrzymuj bęben w czystości. Unikaj przywierania 
zaprawy do bębna. Nawet najmniejsze ślady materiału 
w bębnie mogą przyciągać osiadanie kolejnych 
zabrudzeń, co znacznie zmniejszy wydajność betoniarki. 
Wyschnięty cement najlepiej usunąć przez zeskrobanie. 
W celu usunięcia zaschniętej zaprawy nie uderzać w 
bęben łopatą, młotkiem lub innymi narzędziami gdyż 
może to uszkodzić elementy betoniarki. Można oczyścić 
bęben stosując na zakończenie prac mieszankę żwiru i 
wody aż do usunięcia resztek zaprawy. Na zakończenie 
prac dokładnie umyć betoniarkę wewnątrz i na zewnątrz, 
należy pamiętać aby nie polewać obudowy silnika wodą. 
Betoniarka posiada klasę ochrony IP44D i jest 
urządzeniem 2 klasy zabezpieczenia. Po zakończeniu 
pracy z betoniarką należy przechylić całkowicie w dół w 
pozycję tak zwanego magazynowania 
(przechowywania).  

Nie polewaj wodą w żaden 
sposób obudowy silnika a 
zwłaszcza otworów w obudowie.

Zabrudzenia obudowy silnika 
zetrzyj szmatką. Nie używaj 
benzyny, terpentyny, 
rozpuszczalnika - używać 
delikatnych płynów. Stosowanie 
chemicznych rozpuszczalników 
może mieć wpływ na właściwości 
osłony silnika, która jest 
wykonana z polietylenu (PET).

Przed rozpoczęciem pracy upewnij 
się, że przedłużacz jest odłączony, 
jeśli pokrywa silnika jest zdjęta.

INSTRUKCJA KONSERWACJI

Pas napędowy jest pod stałym napięciem. 
Smarować małą ilością smaru na wrzecionie. 
Łożyska są uszczelnione na zawsze. 

WIRING DIAGRAM

Schemat połączeń i schematy 
części w tym podręczniku są 
jedynie narzędziami odniesienia. 
Ani producent, ani dystrybutor 
nie składa żadnego oświadczenia 
ani gwarancji kupującemu, że jest 
on uprawniony do dokonywania 
jakichkolwiek napraw produktu 
lub że jest uprawniony do 
wymiany jakichkolwiek części 
produktu. Tylko wykwalifikowani 
technicy powinni naprawiać 
mikser. Wszelkie prace 
konserwacyjne i naprawy 
elementów elektrycznych muszą 
być wykonywane przez 
wykwalifikowanego elektryka.
Części w okręgu powinny być 
montowane wyłącznie przez 
wykwalifikowanego elektryka.
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SCHEMAT CZĘŚCI

Opcjonalnie
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LISTA CZĘŚCI

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41

ilość
1
10
1
5
1
1
1
4
1
1
1
1
1
22
1
1
1
20
10
1
1
5
1
2
2
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
2
1
3
1
1

No.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Q'ty
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
6
1
1
3
1
4
4
4
2
4
4
1
1
1
1
4
2
2
2
1
1
1
1
1

Osłona silnika w kolorze
Optional

78 1
        Wkręt ST4.2X1653 3

NAZWA CZĘŚCI
Górny bęben
Śruba M8X20

Gumowa uszczelka
Śruba M8X12

Wieniec żeliwny (napędowy)
Dolny bęben

Górne mocowanie - klamra
Śruba M8X20

Kierownica - koło obrotowe
Rama wsporcza

Górny pręt blokady
Sprężyna

Śruba M6X30
Podkładka wodoodporna 8

Wsparcie podstawy
Kołek fi 5X40

Dolny pręt blokady
Podkładka wodoodporna 8

Rama wsporcza
Nakrętka M6
Nakrętka M8

Śruba M8X70
Wspornik osi

Koło
Kołek fi 5X40

Pierścień zabezpieczający fi 15
Pierścień zabezpieczający fi 42
Pierścień zabezpieczający fi 42

Oring
Nakrętka M8
Łożysko 6202
Wał napędowy

Podkładka wodoodporna 14
Zębatka

Sworzeń blokujący fi 6X45
Łożysko 6202

Pierścień zabezpieczający fi 30
Pierścień zabezpieczający fi 62

Kabel zasilający
Okrągła nakrętka odciążająca

Śruba M12X35
Podkładka wodoodporna 12

Podkładka
Wałek półosiowy bębna
Uszczelnienie olejowa

Wkręt ST3.5X16
Śruba M8X30

Podkładka
Wkręt ST3.5X16  

Śruba M8X65
Osłona koła zębatego długa

Wspornik ułożyskowania przechyłu
Osłona koła zębatego krótka
Podkładka wodoodporna D10

Nakrętka M10
Mieszadło

Podkładka fi 10

Śruba M10X20
Podkładka wodoodporna fi 10

Płyta końcowa
Śruba M8X25
Płyta końcowa

Pierścień zabezpieczający fi 30
Blachowkręty ST4.2X16

Podkładka 47
Łożysko 61906

Pas
Rolka koła pasowego

Silnik
Obudowa silnika

Przełącznik
Uszczelka

Przepust nakrętki
Przepust śrubowy
Przepust gumowy



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Firma HIGHER Monika Godlewska, 58-130 Żarów, ul. Armii Krajowej 74 na 
własną odpowiedzialność oświadcza, że urządzenie do którego odnosi się 
niniejsza deklaracja spełnia wymagania zawarte w następujących 
dokumentach i normach:
 
DYREKTYWY UE:

• Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC
• Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/EC
• Dyrektywa EMC (Kompatybilność elektromagnetyczna) 2004/108/EC
• Dyrektywa Hałasowa 2000/14/EC

EN 60204-1/A1 :2009, EN 12151 :2007, EN55014-1 :2006, EN 55014-2/
A1 :2001, EN 6100-3-2:2006, EN61000-3-3/A2:2005

W wyniku w/w zgodności wyroby zostały wprowadzone do obrotu na rynku 
Unii Europejskiej Deklaracja zgodności traci swoją ważność, jeśli urządzenie, 
do którego się odnosi zostanie zmienione, przebudowane, lub będzie 
użytkowane.

Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za certyfikację produktu:

TÜV Rheinland Prüfstelle Nürnberg
Regensburger Str. 418C, 90480 Nürnberg, tel. +49 911 940023

Rodzaj urządzenia: 

Betoniarka elektryczna wolnospadowa
Produkt posiada oznaczenie CE.



WARUNKI GWARANCJI:

1. Gwarancja przewiduje bezpłatne części zamienne w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży 
urządzenia.

2. Podstawą wniesienia gwarancji przez klienta jest dokument zakupu (faktura lub paragon), 
wypełniony formularz reklamacji zagęszczarki dostępny na stronie internetowej dostawcy.

3. Niniejszą gwarancją objęte są usterki urządzenia spowodowane wadliwymi częściami i/lub 
defektami produkcyjnymi. 

4. Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy dokonania dostawy części gwarancyjnych lub naprawy 
gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach i danych na 
sprzęcie oraz dokonywania przez osoby nieupoważnione jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych czy 
napraw we własnym zakresie, wykorzystania nieoryginalnych części do naprawy betoniarki. 

5. Reklamujący powinien dostarczyć czysty sprzęt do serwisu (wyczyszczony z resztek zaschniętego 
betonu) - bęben i rama urządzenia powinny być czyste i nie nosić śladów zaschniętego betonu. 

6. W przypadku korzystania z firmy transportowej towar powinien być przytwierdzony do palety i 
zabezpieczony przed uszkodzeniami. Uszkodzenia wynikające z niedostatecznie zabezpieczonego 
towaru do wysyłki nie podlegają naprawom gwarancyjnym. W przypadku ustaleń odbioru towaru 
przez gwaranta, klient ma obowiązek przygotowania towaru do transportu zgodnie z zaleceniami 
gwaranta (odpowiednio spakowany i zabezpieczony), w przypadku nie zastosowania się Klienta do 
tych ustaleń, gwarant ma prawo odmówić gwarancji. 

7. Reklamujący nie może żądać odszkodowania od firmy HIGH ER jeśli nieodpowiednio zabezpieczy 
i oznakuje przesyłkę do transportu. W razie uszkodzeń przesyłki w transporcie stroną dla 
reklamującego jest przewoźnik a nie firma HIGHER. Wszelkie reklamacje w tym zakresie należy 
zgłaszać do przewoźnika. 

8. Wadliwe części w okresie gwarancji będą wymienione przez firmę HIGHER w terminie do 14 dni 
roboczych licząc od daty pisemnego zgłoszenia i otrzymania urządzenia. W przypadku 
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy okres naprawy może ulec wydłużeniu 
o czas potrzebny na sprowadzenie części zamiennych 

9. Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku 
stwierdzenia modyfikacji we własnym zakresie (np. regulacji pracy silnika, powiększenia 
wydajności, użycia nieoryginalnych części).

10. Gwarancją nie są objęte:
- uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego montażu, eksploatacji, konserwacji, obsługi, 
przechowywania czy użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, 
- mechaniczne uszkodzenia urządzenia i wywołane nimi wady, 
- wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (uderzeniem pioruna, powodzią, 
korozją, przepięciami) 
- uszkodzenia silnika powstałe na skutek przeciążenia, pracy na zbyt niskim napięciu, 
niewłaściwym użytkowaniu 
- uszkodzenia wynikające z niezastosowania się do instrukcji obsługi 
- usterki spowodowane samodzielnymi naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi
- części ulegające normalnemu zużyciu, wynikającemu z użytkowania urządzenia tj. paski 
napędowe, łożyska, kola zębate, szczotki silnika, elementy wieńca, części gumowe, zawleczki, 
podkładki) oraz wszelkie usterki spowodowane dalszym używaniem urządzenia mimo wystąpienia 
uszkodzenia jakiejkolwiek z wymienionych części.

11. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych Klient ponosi koszty związane z 
czynnościami serwisowymi jak sprawdzanie pracy urządzenia. 

12. W przypadku wysyłki brudnego urządzenia do serwisu klient ponosi koszty związane z 
czynnościami serwisowymi jak czyszczenie urządzenia. 

13. Gwarancja traci swoją moc w przypadkach:
- użytkowania (eksploatacji) w sposób niezgodny z podanymi w instrukcji gdy firma HIGHER 
zostanie powiadomiona o awarii po upływie 14 dni od momentu jej wystąpienia.

14. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym betoniarka była w naprawie w okresie 
gwarancyjnym. 

15. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Uwaga - nie wprowadzać bez zgody producenta 
żadnych zmian w instalacji elektrycznej. 
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