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Tillykke med købet af en BARON tvangsblander!

4. Transport & løft

Læs omhyggeligt disse sikkerhedsforskrifter før tvangsblanderen tages i brug.

Transport: Tvangsblanderen skal fortrinsvis transporteres liggende (dog ikke E300 og M300) og sikres
forsvarligt under kørsel og transport.
Løft: Det er vigtigt at arbejdspladsens gældende regler vedr. løft overholdes.

1. Sikkerhedsforskrifter
Tvangsblanderen må kun tilsluttes installationer der er beskyttet med HPFI relæ (se sikkerhedsskiltet
placeret på hovedafbryderen). Inden tvangsblanderen tages i brug, skal det sikres, at alle tvangsblanderens dele er ubeskadigede, og at brugeren besidder den fornødne uddannelse.
Sikkerhedsnettet foran udløbet skal være monteret og advarselsskiltet være synligt for brugeren.
Flyt aldrig tvangsblanderen, når der er strøm på motoren. Alle arbejdspladsens regler vedr. personlige
værnemidler skal overholdes. Man må aldrig stikke hænder eller redskaber i en tvangsblander der er i
drift. På arbejdsområdet skal man holde sig til sikkerhedsforskrifterne og træffe de fornødne foranstaltninger til forebyggelse af ulykker. Hvor der er risiko for indånding af støvpartikler skal der altid anvendes
et tætsluttende låg (sælges som tilbehør). Husk at læse og følge de anbefalinger der gives af producenten
i forbindelse med brugen af cement, mørtel og lign.
Tvangsblanderen må ikke bruges i brandfarlige eller eksplosionsfarlige omgivelser. Afbryd altid motoren,
når tvangsblanderen forlades. Tvangsblanderen er forsynet med en afbryder, der stopper motoren, når
låget åbnes. Tvangsblanderen er forsynet med en hovedafbryder med nødstop. Under nødstoppet forefindes start- og stopknapper. Afbryderen er forsynet med en nul-spændingsudløser.
Ved strømsvigt skal tvangsblanderen genstartes. Låget er sikret imod utilsigtet fald eller åbning med en
positionsbolt.
Advarsel: Maskinen kører under tømning. Og det er derfor strengt forbudt at stikke fingre,
hænder eller værktøj ned igennem gitterlåget eller op i udløbet. Advarselsskilte skal være
synlige for brugeren og rengjorte.

2. Anvendelse af tvangsblanderen
Låget SKAL altid være lukket før tvangsblanderen startes. Tvangsblanderen skal stå på et plant og fast
underlag. Før strømmen tilsluttes, skal blanderarmene være korrekt monterede. For at starte tvangsblanderen aktiveres afbryderen placeret under blanderkarret. Ved tømning af blanderkarret betjenes
udløbshåndtaget, hvorefter karrets tømmes automatisk. Brug altid kun godkendte el-kabler og stik.

3. Periodisk eftersyn, rengøring og vedligehold
Eftersyn: Tvangsblanderen er omfattet af gældende regler i stærkstømsdirektivet vedr. periodisk eftersyn
og SKAL efterses i.h.t. til disse regler.
Rengøring og vedligehold: Inden tvangsblanderen rengøres skal den kobles fra strømforsyningen.
Gør blanderkarret grundigt rent med vand og nogle skovlfulde grus. Slå aldrig på blanderkarret med en
hård genstand, såsom en hammer.
Blanderhovedet rengøres. Blanderkarret og blanderarmene efterses og justeres, således at der er 2-3mm
afstand imellem blanderkarret og skærenes yderkant. Ret aldrig en højtryksrenser eller vandslange direkte
imod tvangsblanderens elektriske dele.
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Advarsel: De tvangsblandere, der er forsynet med en transportarm (M300/E300), må udelukkende
bugseres på lukkede private arealer, over kortere afstande samt med en hastighed af max. 5km/t.

5. Reservedele og tekniske data
En komplet reservedelsoversigt finder du på vores hjemmeside: www.baron-mixer.com. Tekniske data
finder du enten på vore hjemmeside eller på maskinens typeskilt.

6. Garantibetingelser
Garantien bortfalder, hvis maskinen bliver anvendt til andre formål end at blande beton og cementmørtel.
Garantien omfatter aldrig og under ingen omstændigheder nogen form for kompensation. Garantibetingelser refererer altid til den aftale du har indgået med din forhandler.

7. Service
For oplysninger vedr. nærmeste serviceværksted kontakt venligst din forhandler eller B+A A/S på
tlf. nr. +45 70157022, eller hent oplysninger på vores hjemmeside www.baron-mixer.com

Dette finder du også på vores hjemmeside www.baron-mixer.com:
•
•
•
•
•
•
•

Nærmeste forhandler/ Importør i dit land
Reservedelsliste
El-diagram
Reparationsvejledninger
Fejlfinding
EU-overensstemmelseserklæring
Generel produktinformation

Sådan kontakter du os:
B+A A/S
Industrivej 54
7080 Børkop
Tlf.: +45 70 15 70 22
Fax: +45 70 15 70 23
E-mail: info@baron-mixer.com
Website: www.baron-mixer.com
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