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Alkuperäinen käyttöohje ja varotoimenpiteet ovat saatavilla Boels Verhuur B.V.:ltä.

BETONINSEKOITIN
Käyttöohje ja varotoimenpiteet
Betoninsekoitin on tarkoitettu betonin sekoittamiseen.
Suuri täyttöaukko ja rummun keilamainen muoto tekevät täyttämisestä ja tyhjentämisestä
helppoa.

Käynnistys ja sammuttaminen
Huomioi, että
− betoninsekoittimen kaikki suojavarusteet ovat paikallaan ja oikein asennettu.
• Virtakytkin sijaitsee moottorikotelossa. Käynnistä ja sammuta moottori ainoastaan
virtakytkimestä.
• Sähkökatkoksen sattuessa laite sammuu automaattisesti. Kytkintä on käytettävä
uudelleen jälleenkäynnistämistä varten.

2. SEKOITUS

Betoninsekoitin
Kääntölaite			Käsipyörä
Laasti

Betoni

VAROTOIMENPITEET

Varastointi

Kallistaessa pidä käsipyörästä kiinni.
1. Irrota kääntölaite.
2. Käännä sekoitusrumpu sekoitettavalle materiaalille sopivaan kohtaan (lukituskoloon).
3. Anna kääntölaitteen lukittua.
Jarrulla varustettu betoninsekoitin
Kallistaessa pidä käsipyörästä kiinni.
1. Paina jarrupoljinta.
2. Käännä sekoitusrumpu sekoitettavalle materiaalille sopivaan asentoon.
3. Vapauta jarrupoljin.
• Tarkista, onko laite kytketty vikavirtasuojakytkimen (enintään 30 mA) kautta.
Tarkistettava ennen käyttöä
• Laite ei saa olla päällekytkettynä, paina punaista sammutuspainiketta.
• Virtalähde: Älä käytä ylimääräisiä liitäntöjä.
• Onko alusta tasainen ja tukeva?
• Sekoitinrummun lukitustoiminto.
• Tarkastele laitetta näkyviltä vaurioilta.
• Tarkista pistoke ja virtajohto mahdollisten vaurioiden varalta.
Koneen käyttöön liittyvissä ongelmissa ota yhteys vuokraajaan!
Turvallisuus käytön aikana
• Huolehdi, että työalue on puhdas eikä siellä ole esteitä.
• Lisää ainoastaan puhdasta vettä.
• Älä koskaan koske pyörivään sekoitusrumpuun.
• Vältä moottorin ylikuumenemista. Pidä moottorin ilmanvaihtoaukot esteettöminä.
• Toimi varoen kytkimen, pistokkeen ja virtajohdon kanssa.
• Älä koskaan käytä konetta pistokkeen ja/tai liitäntäjohdon ollessa vaurioitunut.
• Käytä jatkojohtoa. Vältä jännitehäviöitä käyttämällä johtoa, joka on kooltaan vähintään
2,5 mm2 ja käytä mahdollisimman lyhyttä jatkojohtoa. Kelaa johto kaapelikelasta kokonaan
ulos.
Turvallisuus käytön jälkeen
• Irrota pistoke pistorasiasta käytön jälkeen.
• Käytön jälkeen varastoi laite turvallisessa paikassa.

1. KÄYTTÖÖNOTTO

Huomioi kaikki turvallisuusohjeet.
Laitteen asennus:
• Aseta laite kiinteälle ja tasaiselle alustalle.
• Ehkäise laitteen uppoaminen maahan. Ota huomioon ohjeet onnettomuuden
ennaltaehkäisyä varten (kaatumisvaara).
• Huomioi laitetta asentaessasi, että sekoitusrummun esteetön tyhjentäminen on varmistettu.

Lisävaro-ohjeita
• Täytä ja tyhjennä sekoitusrumpu ainoastaan moottorin ollessa käynnissä.
• Varmista sekoittimen tukeva asento.
Sekoittimen tyhjennys:
Kallistaessa pidä kallistuskahvasta/käsipyörästä tukevasti kiinni
1. Vapauta kallistustoiminto tai käytä jarrupoljinta.
2. Kallista sekoitinrumpua hitaasti.

3. PUHDISTUS

Puhdistusta koskevat ohjeet:
• Puhdista betoninsekoitin sisältä ja ulkoa ennen pidempää työtaukoa sekä työskentelyn
jälkeen.
• Älä koputa betoninsekoitinta kovilla esineillä (vasara, lapio tmv.). Kolhiutunut
sekoitinrumpu vaikuttaa sekoitustulokseen ja tekee puhdistamisesta vaikeampaa.
• Sekoita muutama lapiollinen soraa ja vettä rummussa sen puhdistamista varten.
• Käyttökartiopyörän hampaissa ja hammaskehäsegmenteissä olevat betoni- ja
laastijäänteet on poistettava heti.
Laitteen käyttöön liittyvissä ongelmissa ota yhteys vuokraajaan!
Laite tulee palauttaa takaisin puhtaana ja ilman vaurioita.
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