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Gratulerer med Deres kjøp av en BARON tvangsblander!

Les nøye igjennom disse sikkerhetsforeskriftene før tvangsblanderen taes i bruk. 

1. Sikkerhetsforskrifter

Tvangsblanderen må kun tilkobles strømforsyning beskyttet av et HPFI relè. 
Før tvangsblanderen tas i bruk, skal det forsikres om at alle tvangsblanderens deler er uskadet og at 
brukeren har den nødvendige kompetanse.
Sikkerhetsgitteret foran utkastet skal være montert og advarselskiltet skal være synlig for brukeren.
Flytt aldri tvangsblanderen når det er strøm på motoren. 
Arbeidsplassens regler for personlig værneutstyr skal overholdes.
Man må aldri stikke hender eller redskaper i en tvangsblander som er i drift. På arbeidsområdet skal man 
holde seg til sikkerhetsforskriftene og ta de nødvendige forhåndsregler for å forebygge ulykker. 
Der det er risiko for innånding av støvpartikler skal det anvendes et støvtett lokk (tilbehør).
Husk å lese og følge de anbefalinger som produsenten oppgir angående bruken av sement, mørtel ol.
Tvangsblanderen må ikke brukes i brannfarlige eller eksplosjonsfarlige omgivelser. Slå alltid av motoren 
når tvangsblanderen forlates. Tvangsblanderen har en AV-knapp som stopper motoren når lokket åpnes. 
Tvangsblanderen er utstyrt med en hovedbryter med nødstopp. Under nødstoppknappen finnes start og 
stoppknapp. Av-bryteren er utstyrt med en nullspenningsutløser. Ved strømstans skal tvangsblanderen 
startes på nytt. 
Lokket er sikret mot utilsiktet fall eller åpning med en positsjonsbolt.

Advarsel: Maskinen kjører ved uttømming, og det er strengt forbudt å stikke fingre, hender eller 
verktøy gjennom gitterlokket eller opp i utløpet. Advarselsskiltene skal være synlige og rengjorte.

2. Bruk av tvangsblanderen

Lokket skal altid være lukket før tvangsblanderen startes.
Tvangsblanderen skal stå på et plant og fast underlag. Før strømmen tilkobles, skal blanderarmene være 
korrekt montert.
For å starte tvangsblanderen aktiveres kontakten som er plasert under blanderkaret. Ved tømning av 
blanderkaret betjenes utløpshåndtaket, og karret vil tømmes automatisk. Eieren skal sørge for at kun 
kvalifiserte personer arbeider med tvangsblanderen. Bruk alltid kun godkjente el-kabler og stikk.

3. Rengjøring og vedlikehold

Eftersyn: Alle gældende regler vedr. regelmæssige ettersyn av værktøy og maskiner skal overholdes.

Rengøring: Før tvangsblanderen rengjøres skal den kobles fra strømforsyningen. Gjør blanderkaret 
grundig rent med vann og noen skuffer med grus. Slå aldri på blanderkarret med en hard gjenstand 
som eks. en hammer. Blanderhodet rengjøres. 

Rester av produkter fjernes fra blanderkaret og til sist fra hele blanderen. Blanderkaret og blandearmene 
kontrolleres og justeres så det er 2-3mm avstand mellom blanderkarret og skjærenes ytterkant. Rett aldri 
en høytrykksvasker eller vannslange direkte mot tvangsblanderens elektriske deler. 

4. Transport & løft

Transport: Tvangsblanderen skal fortrinsvis transporteres liggende (gjelder ikke E300/M300). Og skal sikres 
forsvarlig under kjøring og transport. 

Advarsel: Ved plassering av tvangsblandere som har en transportarm/tilhengerarm (M300/E300) 
må dette skje på på lukkede private arealer, over kortere avstander, samt med max. 5km/t. 

5. Reservedeler og Tekniske data

En komplett reservedelsoversikt finner du på våres hjemmeside: www.baron-mixer.com
Tekniske data finner du enten på våres hjemmesider eller på maskinens typeskilt.

6. Garantibetingelser

Garantien frafaller, hvis maskinen blir brukt til andre formål enn å blande betong- og sementmørtel. 
Garantien omfatter aldri, og under ingen omstendigheter, noen form for kompensasjon. Garantibetingel-
ser referer alltid til den avtale de har inngått med Deres forhandler. 

7. Service

For oplysninger vedr. nærmeste serviceverksted vennligst kontakt Deres forhandler eller B+A A/S på 
tlf. nr. +45 70157022. Eller hent opplysninger på våres hjemmeside www.baron-mixer.com

Dette finner du også på våres hjemmeside www.baron-mixer.com:

•  Reservedelsliste
• El diagram
• Reparasjonsveiledninger
• Feilsøking
• EU-overensstemmelseserklæring
• Generell produktinformasjon

 

Slik kontakter du oss:

B+A A/S
Industrivej 54
DK-7080 Børkop

Tlf.: +45 70 15 70 22
Fax: +45 70 15 70 23 
E-mail: info@baron-mixer.com
Web-site: www.baron-mixer.com
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