
 

Гарантійний талон 

 

 

 

 

1. Виробник гарантує безвідмовну роботу лабораторного зернового млина 

протягом шести місяців, за умови дотримання правил експлуатації і правильного 

догляду, зазначених у паспорті на виріб. 

2. Протягом гарантійного терміну Виробник зобов'язується безкоштовно усунути 

виявлені дефекти шляхом його ремонту або заміни за умови, що дефект виник не 

з вини Користувача. 
3. Гарантія дійсна тільки при наявності правильно і чітко заповненого гарантійного 

талона із зазначенням серійного номера виробу, дати продажу, штампа продавця. 

4. Безкоштовний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну 

експлуатації. 

 

Гарантійні зобов'язання не виконуються в разі: 
1. Відсутність паспорта з гарантійним талоном. 

2. Відсутній, змінений або видалений серійний номер виробу. 

3. Порушення користувачем дотримання правил експлуатації, вказаних в паспорті 

на виріб. 

4. Пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування і 

зберігання. 

5. Пошкодження, викликані ремонтом або модифікацією виробу особами, не 

уповноваженими на це Виробником. 
6. Пошкодження, викликані потраплянням всередину виробу сторонніх предметів, 

речовин, рідин, комах тощо. 

7. Вироби, які мають зовнішні дефекти явні механічні пошкодження, тріщини, 

відколи на корпусі і всередині пристрою. 

8. Пошкодження, що виникли в результаті впливу навколишнього середовища 

(дощ, сніг, град, гроза і т. д.) настання форс-мажорних обставин (пожежа, повінь, 

землетрус і т. д.) впливу випадкових зовнішніх чинників (скачки напруги в 

електричної мережі та ін.). 

  

 

Лабораторний Зерновий Млин 

 ЛЗМ 

 

 
 

ПАСПОРТ 

(и гарантійний талон) 
 

Найменування обладнання ЛЗМ 

Серійний номер  

Дата продажу  

Штамп и підпис продавця  

  



 
1.Призначення 

Лабораторний Зерновий Млин призначений для подрібнення лабораторних проб 

зерна сільськогосподарських культур і продуктів їх переробки з метою подальшого 

визначення показників якості. 

Перш ніж користуватися лабораторним зерновим млином, уважно ознайомтеся з 

вказівками, викладеними в даному паспорті. 

2.Основные технічні данні 
Номінальна напруга 220В 

Частота струму 50Гц 

Струм, не більше 1А 

Споживана потужність, не більше 250Вт 

Швидкість обертання валу при холостому ході, не менше 23000 об/хв 

Режим роботи - циклічний 
5 хв роботи 

 10 хв перерви 

ємність стакану 100см.³ 

Маса продукту що розмелюється, не більше 50г 

Габаритні розміри (діаметр х висота) (140 х 205), мм 

Маса, не більше 1,2 кг 

 

3.Комплектність 
Лабораторний зерновий млин                  -1 шт. 
Паспорт                                                       -1 шт. 

 

4. Будова та принцип роботи 
Лабораторний зерновий млин складається з колекторного електродвигуна, змонтованого 

в пластмасовому корпусі. Зверху корпусу закріплений пластмасовий стакан, що 

закривається за допомогою різьбового з'єднання кришкою, утворюючи камеру 

подрібнення, куди засипається продукт для розмелювання. Всередині склянки, на валу 
електродвигуна закріплений за допомогою гайки, сталевий дволопатеве ніж. Включення 

електродвигуна млина здійснюється вмикачем клавішного типу, під'єднання до 

електромережі за допомогою мережного шнура з вилкою. 

5. Вказівки до заходів безпеки 
1. Забороняється включати млин зі знятою кришкою. 

2. Зернова навіска не повинна перевищувати 50 грам. 

3. Забороняється перевантажувати млин, щоб уникнути перегріву електродвигуна. 
4. Заміну щіток електродвигуна проводити тільки після від'єднання млина від мережі і 

вилучення його з корпусу млина. Для зазначеної операції залучати електрика з 

відповідним рівнем підготовки. 

6. Порядок роботи і технічне обслуговування 
1. Навішування зерна, що підлягає подрібненню, засипають в стакан млини, закручують 

кришкою і включають млин на 30 - 45 секунд. Після закінчення заданого часу вимикають 
млин, відкручують кришку склянки і висипають вміст в підготовлену ємність, за 

допомогою пензлика очищають внутрішню поверхню склянки і кришки від залишків 

продукту. Після цього млин готовий до перемелювання наступної проби. 

  

 
2.  Для тривалої і надійної роботи млина необхідно дотримуватися режиму роботи, 

зазначений в розділі 2. 

3. Необхідно регулярно очищати пензликом і бавовняною серветкою всі доступні для 

очищення місця (без розбирання млина). 

7. Свідоцтво про приймання 
Лабораторний зерновий млин ЛЗМ виготовлено відповідно до вимог технічної 

документації і визнано придатним до експлуатації. 

 

Заводський номер ______________  

 

Начальник ОТК_____________________                  дата виготовлення_______________  
підпис                      штамп 

 

8. Термін служби і гарантійні зобов'язання. 
1. Термін служби млина ЛЗМ - 2 роки від дати виготовлення. 

2. Гарантійний термін експлуатації млина ЛЗМ - 6 місяців, з дня реалізації споживачеві. 

Але не більше 18 місяців з моменту виготовлення. Претензії щодо виконання 

гарантійних зобов'язань, приймаються Постачальником виробу. Виконання гарантійних 

зобов'язань, проводить Виробник виробу ПП «Альтаїр Плюс». 

 

9.Рекомендації по експлуатації 
1. Час розмелювання продукту в залежності від виду продукту і маси матеріалу, що 

подрібнюється визначається дослідним шляхом. 

2. Подрібнюване зерно повинно мати вологу не більше 17%, для вівса і кукурудзи до 

15,5%. Більш вологе зерно вимагає попереднього підсушування.  

3. Подрібнюють 20 грам зерна: 

- пшениці, жита, рису, гречки, проса, сорго, кукурудзи, гороху, сої, квасолі, сочевиці, 

гірчиці - 40 секунд, 

- ячменю, вівса, люпину - 50 секунд, 

- соняшнику, ріпаку, льону - 35 секунд. 

4. Регламентовану крупність помелу контролюють за допомогою сит марки СЛМ-200 
№1,0 та №08. Вручну просівають навішування без струшування протягом 3 хвилин 

роблячи 110-120 кругових рухів в хвилину або на лабораторному розсіві протягом 5 

хвилин при частоті обертання 180-200об / хв. При цьому залишок на ситі №1 повинен 

бути не більше 5%, прохід через сіто№08 - не менше 50%. Якщо регламентована 

крупність помелу не забезпечується, слід збільшити час розмелювання. 

10. Свідоцтво про передачу споживачеві. 
Лабораторний зерновий млин ЛЗМ передано споживачу: 
 

Підприємство-дилер __________________________________ 

 

 

Підпис_____________________              Дата продажу: ________________________ 

 

________________________________ 

МП 

 


