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MAXIMA 
MIXER PLANETAR 

 
 
 

 
MANUAL DE UTILIZARE  

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS, AR TREBUI SĂ CITIȚI ACEST MANUAL DE UTILIZARE 
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ENGLISH 
 

Introduction 
 

Vă mulțumim că ați cumpărat acest produs Maxima. Pentru a obține beneficiile maxime și utilizarea în 
siguranță a acestui produs, citiți aceste instrucțiuni complet înainte de a încerca să instalați sau să utilizați 
acest produs. 

Noul dvs. produs Maxima este fabricat cu tehnici avansate de producție. Fiecare produs este inspectat 
înainte de expediere și testat pentru a asigura siguranța operatorului și calitatea produsului. Toți parametrii 
au atins sau au depășit standardul național. 

Mixerul Planetar Maxima poate fi utilizată pentru amestecarea produselor alimentare, a diferitelor tipuri de 
aluat sau umpluturi de produse. Mixerele sunt sigure, stabile și ușor de utilizat. Toate piesele care vin în 
contact cu produsul dvs. sunt fabricate din oțel inoxidabil sau materiale plastice de calitate alimentară. 
Aparatul este furnizat cu o varietate de instrumente de amestecare pentru a satisface cerințele dvs  si  a 
asigura rezultate satisfăcătoare. 

La Maxima suntem foarte mândri de produsele noastre și suntem dedicați complet să vă oferim cele mai 
bune produse și servicii posibile. Satisfacția dvs. este prioritatea noastră numărul unu. 

Știm că vă va plăcea să utilizați acest produs și vă mulțumim că ați ales produsul nostru. Sperăm să luați în 
considerare Maxima pentru achizițiile viitoare de echipamente. 

 

Caracteristici 
 

 Certificare: Toate aparatele Maxima sunt certificate CE. 

 Motoare: Toate motoarele sunt proiectate special pentru aplicații de amestecare grele. 

 Transmisie: Toate angrenajele, lagărele și arborele Maxima sunt realizate din oțel de calitate prelucrată cu 
precizie. Transmisia este lubrifiată cu lubrifiant de grăsime de lungă durată pentru a asigura o funcționare 
liniștită și o durată de viață lungă. ATENŢIE! Verificați periodic lubrifiantul pentru grăsimi și reumpleți-l dacă 
este necesar. 

 Comenzi: Toate mixerele Maxima au un buton de pornire și oprire separat, astfel încât operatorii să poată opri 
ușor mașina în situații de urgență. De asemenea, mai multe viteze pot fi selectate folosind mânerul de viteză. 

 

Specificații 
 

Model Capacitate 
Viteza 
(RPM) 

Dimensiuni (MM) 
Putere Alimentare 

MPM 10 10 liter 110 - 178 - 390 H606 x W366 x D450 550 Watt 
230V / 50Hz 

1Phase 

MPM 20 20 liter 105 - 180 - 408 H882 x W420 x D520 750 Watt 
230V / 50Hz 

1Phase 

MPM 30 30 liter 110 - 200 - 420 H760 x W420 x D545 1100 Watt 
230V / 50Hz 

1Phase 

MPM 40 40 liter 80 - 160 - 310 H1011 x W630 x D620 1500 Watt 
230V / 50Hz 

1Phase 

MPM 60 60 liter 74 - 150 - 288 H1300 x W652 x D724 2000 Watt 
400V / 50Hz 

3Phase 

 

Norme de siguranță 

 Mixerul Planetar  poate fi utilizată numai în scopul pentru care a fost destinată și proiectată. Producătorul 
nu este responsabil pentru pagubele cauzate de operarea incorectă și utilizarea necorespunzătoare. 

 Acest aparat poate fi utilizat numai în scopul propus: Amestecarea produselor alimentare. 

 Țineți mașina și mufa electrică departe de apă și de orice alte lichide. În cazul în care este puțin probabil ca 
mașina să cadă în apă, scoateți imediat fișa din priză și verificați mașina de către un tehnician atestat. 
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate provoca situații care pot pune viața în pericol. 

 Dispozitivul trebuie utilizat doar în interior. 
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 Nu mișcați aparatul în timpul funcționării. 

 Nu acoperiți și nu așezați obiecte deasupra aparatului atunci când funcționează. 

 Nu încercați niciodată să deschideți singur carcasa mașinii. 

 Nu introduceți obiecte în carcasa sau deschiderile mașinii. 

 Nu atingeți mufa de alimentare cu mâinile umede sau umede. 

 Nu folosiți mașina după ce a căzut sau este deteriorată în alt mod. Verificați-l și reparați-l de un inginer 
certificat. 

 Nu încercați să reparați singur mașina. Acest lucru poate provoca situații care pot pune viața în pericol. 

 Asigurați-vă că cablul nu intră în contact cu obiecte ascuțite sau fierbinți și nu-l ține departe de foc deschis. 
Pentru a scoate ștecherul din priză, trageți întotdeauna de pe ștecher și nu de pe cablul de alimentare. 

 Țineți cablul de alimentare departe de raza de operare. Nu vă așezați pe covoare sau izolație termică și nu 
acoperiți cablul. 

 Nu lăsați niciodată copiii să utilizeze mașini profesionale fără supraveghere. 

 Scoateți întotdeauna mufa de alimentare din priză atunci când mașina nu este utilizată. 

 ATENȚIE! Atâta timp cât mufa de alimentare este în priză, aparatul este conectat la sursa de alimentare. 

 Nu țineți toate ambalajele departe de copii. Eliminați ambalajul în conformitate cu reglementările autorităților 
locale. 

 Opriți mașina înainte de a scoate mufa de alimentare din priză. 

 Nu încercați niciodată să deplasați sau să transportați mașina de cablul de alimentare. 

 Nu folosiți dispozitive suplimentare care nu sunt furnizate împreună cu mașina. 

 Evitați supraîncărcarea mașinii. 

 Nu așezați mașina pe partea sa, cu susul în jos sau înclinați aparatul la mai mult de 45 ° de verticală. De 
asemenea, nu în timp ce aparatul este transportat. 

 Instalația electrică trebuie să satisfacă reglementările naționale și locale aplicabile. 

Pregătirile înainte de a fi utilizate pentru prima dată 
 

 Despachetați și inspectați aparatul imediat după primire. Dacă există defecte sau daune latente la mașină, 
contactați imediat transportatorul de marfă, precum și dealerul. Salvați toate materialele de ambalare 
pentru inspecție de către transportatorul de marfă. 

 

 Citiți complet acest manual de instrucțiuni înainte de a încerca să instalați și să folosiți acest 
produs. Toate instalațiile și amenajările trebuie făcute de agenții de service autorizați, de dealerul 
dvs. sau de reprezentanții Maxima. 

 

 Mașina trebuie să fie poziționată pe o suprafață plană, cu suficient spațiu în jurul mașinii pentru a permite 
accesul ușor la mașină și curățarea și ventilația. 

 

 Dacă mașina dvs. este livrată cu un ștecher turnat din fabrică, puteți conecta aparatul la o priză 
electrică standard. Asigurați-vă că tensiunea mașinii și priza de perete sunt compatibile. Dacă mașina 
dvs. nu este livrată cu un conector mulat din fabrică, atunci trebuie să fie contractat un tehnician 
electric calificat pentru a conecta unitatea la sursa de alimentare.
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 Înainte de a utiliza mașina pentru prima dată, se recomandă să ștergeți exteriorul mașinii cu o cârpă 
umedă, iar suprafețele de lucru, atașamentele sau atributele să fie curățate folosind un detergent 
pentru curățarea alimentelor și clătite cu apă caldă. 

 După curățare, așteptați ca aparatul să se usuce complet și apoi conectați aparatul la priza electrică. 

Operare 

 

 Conectați mașina la priza principală. 

 Înainte de a porni aparatul, selectați viteza de amestecare dorită folosind mânerul de viteză. Este esențial să 
selectați o viteză adecvată atunci când amestecați aluatul greu. Folosiți numai cea mai mică viteză atunci când 
amestecați aluatul greu. 

 ATENȚIE! Nu supraîncărcați niciodată mașina. Când prelucrați aluatul greu, nu umpleți vasul pentru mai 
mult de 50% din capacitatea sa. În cazul unei funcționări grele, capacitatea maximă poate fi chiar mai mică. 

 După ce viteza a fost selectată, apăsați butonul de pornire pentru a activa mixerul. Grilajul de protectie 
trebuie să fie închisă pentru ca mixerul să funcționeze. În cazul în care grilajul de siguranță este deschisă 
sau nu este bine închisă, atunci mixerul nu va porni. 

  Pentru a schimba viteza, opriți mixerul. Puteți schimba viteza odată ce dispozitivul de amestecare a încetat 
să mai rotească. Selectați viteza dorită folosind butonul sau butonul de viteză și apăsați butonul de pornire 
pentru a reactiva mixerul. 

 ATENȚIE! Pentru a prelungi durata de viață a motorului și a cutiei de viteze, este necesar ca mixerul 
să fie oprit înainte de a trece de la o turație la alta. 

 La amestecarea loturilor ușoare se recomandă ca mixerul să nu fie utilizat în mod continuu mai mult 
de 30 de minute. Lăsați mașina să se răcească aproximativ 15 minute între ciclurile de amestecare. 

 La amestecarea loturilor grele se recomandă ca mixerul să nu fie utilizat în mod continuu mai mult de 
20 de minute. Lăsați mașina să se răcească aproximativ 30 de minute între ciclurile de amestecare. 

 Dacă mașina nu este utilizată pentru o perioadă mai lungă, scoateți ștecherul de la priza principal 

 

Masuri de siguranta 

 
Mixerul este prevăzut cu următoarele caracteristici de siguranță concepute pentru a proteja utilizatorul și 
mașina împotriva rănilor sau deteriorarii: 

 

 Grilaj de protectie: Grilajul de siguranță trebuie să fie închis complet pentru a putea funcționa. Dacă 
grilajul de siguranță nu este închisă, mixerul nu va porni. De asemenea, dacă grilajul de siguranță este 
deschisă în timpul funcționării, mixerul se va opri automat. Pentru a reporni mixerul, dispozitivul de 
siguranță trebuie să fie închis din nou. Nu încercați niciodată să introduceti mâinile prin protecția de 
siguranță în timp ce mixerul este funcțional. 

 

 Ridicarea bolului - Bolul de amestec trebuie să fie în poziția ridicată complet pentru a putea funcționa. Dacă 
vasul nu este ridicat corespunzător, mixerul nu va porni și dacă vasul este coborât în timpul utilizării, mixerul 
se va opri automat. Pentru a reporni mixerul, bolul trebuie ridicat din nou. Nu încercați niciodată să 
îndepărtați vasul de amestecare în timp ce mixerul este funcțional.
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 Protecție la supraîncălzire - motorul este prevăzut cu un dispozitiv de închidere de siguranță care va opri 
automat mașina dacă temperatura motorului depășește limitele recomandate de producători. Dacă se 
întâmplă acest lucru, aparatul trebuie lăsat să fie lăsat oprit timp de cel puțin 60 de minute pentru a 
permite răcirea motorului. După perioada de răcire, utilizatorul poate continua să utilizeze mașina. 

 

 Protecție la suprasarcină - Mașina este prevăzută cu un comutator de protecție la suprasarcină, care va 
declanșa dacă dimensiunea lotului este amestecată este prea mare. Dacă se întâmplă acest lucru, 
reduceți dimensiunea lotului. 

 

Curatenie si mentenanta 

 

 Întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către ingineri certificați. 

 Verificați și curățați regulat aparatul, atributele și tuburile / furtunurile (dacă este cazul). 

 Verificați în mod regulat deteriorarea mufei și cablului de alimentare. Dacă este deteriorat, nu folosiți 
aparatul. În schimb, reparați-l de un inginer electric certificat. 

 Opriți și deconectați întotdeauna sursa de alimentare înainte de curățare sau întreținere. 

 Nu folosiți niciodată agenți de curățare agresivi sau abrazivi. Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare 
pe bază de benzină. Agenții de curățare pot lăsa reziduuri dăunătoare sau pot provoca deteriorarea 
mașinii. Apa caldă și săpună este recomandată pentru curățare. 

 Nu folosiți niciun obiect scourer și ascuțit sau ascuțit în timpul curățării, acest lucru poate cauza 
deteriorarea mașinii. 

 Uscați întotdeauna aparatul după curățare folosind o cârpă moale. 

 Verificați periodic lubrifiantul cu grăsime din interiorul transmisiei și reumpleți, dacă este necesar. 
Acest lucru va ajuta la prelungirea duratei de viață a mașinilor. 

 ATENȚIE! Nu scoateți niciodată mașina în jos sau nu o scufundați în apă sau în alt lichid, în schimb 
ștergeți exteriorul cu o cârpă umedă. 

 ATENȚIE! Nu lăsați niciodată cablul sau mufa de alimentare să se ude sau să se ude. 

 

Storage 

 Asigurați-vă că aparatul este curățat în mod corect înainte de a fi depozitat. 

 Bobinați cablul de alimentare și puneți-l departe. 

 Depozitați într-un loc rece și uscat. 
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