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Vi gratulerar er för att ha valt denna Baron tvångsblandare!

Innan du använder din blandare måste du läsa instruktionerna noga.

1. Säkerhetsföreskrifter

Blandaren måste anslutas till en anläggning som är skyddad med en HPFI relä/jordfelsbrytare (se skylten 
placerad på huvudströmbrytaren). Innan du använder blandaren måste du kontrollera att alla komponen-
ter är i gott skick och att operatören har den kompetens och skicklighet för att använda maskinen på ett 
säkert sätt. Skyddet framför utloppet skall monteras och varningsskyltar vara synliga. Flytta inte maskinen 
när den är ansluten till el. Alla krav i fråga om hälsa och säkerhet bör observeras och hållas. Stick aldrig in 
fingrar, händer eller verktyg i blandaren medan den arbetar. På arbetsplatsen, måste du följa alla säker-
hetsregler och anvisningar. Och de bestämmelser som rör förebyggande av olyckor. Om det finns risk för 
inandning av dammpartiklar från blandningsprocessen måste du använda lämpligt skydd och ett damm-
lock (tillbehör). Se till att du använder material som lämpar sig för att blanda betong, cement eller cement-
bruk och att säkerhetsföreskrifterna för dessa material iakttas. Blandaren får inte användas i områden med 
risk för brand eller explosion. Innan du lämnar blandaren måste elanslutningen kopplas bort. Blandaren är 
försedd med en säkerhetsbrytare som stoppar motorn när locket öppnas. Blandaren är utrustad med en 
huvudbrytare med nödstopp. Under nödstoppet hittar du start/ stopp-knappar. Startbrytaren är utrustad 
med nollspänningsrelä, vid strömavbrott måste blandaren startas om. Locket är säkrat från att falla ner 
med hjälp av en positionerings bult.

Varning: blandningen kommer att pågå under tömnings processen. Det är därför strängt 
förbjudet att sätta fingrar, händer eller verktyg genom eller i närheten av nätet i lock eller 
utloppet. Alla varningsskyltar ska vara rena och synliga för användaren.

2. Bruksanvisning

Locket måste alltid vara stängt och blandar armarna ska vara korrekt monterade innan du startar blanda-
ren. Placera blandaren på en hård plan yta. För att starta blandaren, aktivera startkontakten placerad 
under trumman. För tömning av trumman, vrid handtaget. När utloppet är öppet tömmer trumman sig 
själv automatiskt. Använd endast godkända kablar och kontakter när du använder din blandare.

3. Rengöring och underhåll

Kontroll: Blandaren bör inspekteras enligt lokala regler och förordningar.

Rengöring och underhåll: Innan du rengör blandaren ska elanslutningen kopplas bort. Man kan rengöra 
trumman med hjälp av vatten och ett par skyfflar grus. Slå aldrig på trumman med en hammare eller 
andra liknande objekt.

Trumman och blandar armen skall kontrolleras efter rengöring. Justera blandarblad, så att avståndet till 
bottnen/ sida av trumman är 2-3mm. Rengör aldrig elektriska delar på blandaren med högtryckstvätt.

4. Transport och lyft

Transport: Blandaren bör helst transporteras liggande (dock ej E300/M300). Blandaren ska säkras och 
fästas ordentligt.

Lyft: Använd endast godkända och certifierade lyftutrustning vid lyft blandaren.

Varning: Om din blandare (M300/E300) är utrustad med en transport arm med släp koppling. 
Det är bara tillåtet att transportera blandaren på slutna privata områden (ej allmän väg) och 
korta avstånd, max. hastighet 10km/ h

5. Reservdelar och tekniska data 

En komplett översikt över reservdelar och tekniska data finns på vår hemsida: www.baron-mixer.com

6. Garanti

Garantin kan inte upprätthållas om du använder maskinen för andra ändamål än att blanda, betong, 
cement eller murbruk. Garantin tillåter inte ersättning i alla situationer. För garantivillkor, vänligen ta 
kontakt direkt till din Baron återförsäljare.

7. Service

För information om din lokala servicepartner kontakta Baron återförsäljare eller direkt på Baron på
 tel. nr: +45 70 15 70 22 eller besök vår hemsida: www.baron-mixer.com

Du hittar också denna information på vår hemsida: www.baron-mixer.com:

•	 Återförsäljare	information	om	ditt	land
•	 Produkt	data	och	information
•	 Reservdelslista
•	 Reparationsanvisningar
•	 EU-intyg	om	överensstämmelse
•	 Produktfoton	(gallerier)

Så här kontaktar du oss:

B+A A/S
Industrivej 54
DK-7080 Børkop

Tel.: +45 70 15 70 22
Fax: +45 70 15 70 23
E-post: info@baron-mixer.com
Hemsida: www.baron-mixer.com
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