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1. MASKINELEMENTER

Den opprinnelige bruksanvisningen og sikkerhetsbestemmelsene kan ses hos Boels Verhuur B.V.

MØRTELBLANDER
Forskriftsmessig bruk
Maskinen skal brukes til å blande flytende og pulverformede byggestoffer som maling, mørtel,
lim, puss og lignende substanser. Alt etter materialkonsistens og blandingsmengde skal
passende mikser settes inn med tilsvarende blandingsvirkning.
Ved valg av mikserstørrelse (diameter) må du se opplysningene i tekniske data. Valg av feil
miksergeometri eller mikserstørrelse kan føre til overbelastning på maskinen og til skader.
Bruk av maskinen til tilberedelse av matvarer er ikke tillatt.
Maskinen skal ikke brukes til blanding av grafittstøvholdige materialer, saltlauger eller gjødsel.
Blandingen av disse stoffene kan ødelegge maskinen.
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SIKKERHETSFORSKRIFTER

•
•
•
•

Håndtak
7 Maskinhals
Beskyttelsesbøyle
8 Agitaator med HEXAFIT-kobling
Ventilasjonsåpning
9 Mansjett
Knapp for påslåingssperre
10 Mikser (anbefalt
PÅ/AV bryter med elektronikk 		 mikserdiameter: ø 140 mm)
Girvalgsbryter

2. IDRIFTSETTING
A	Sett mikseren med HEXAFIX opptak
i koblingen til denne går i lås. For
å løsne, evt. skifte mikser trekkes
mansjetten på koblingen tilbake,
mikseren løsnes.
Kontroller om spenningen på typeskiltet
stemmer overens med nettspenningen.
B	Maskinen kobles til strømnettet med
230 Volt 230 Volt-apparater kan også
brukes ved 220 Volt.

Forsiktig ved langt hår!
Maskinen skal aldri brukes i fuktige omgivelser.
Hold barn og husdyr unna maskinen.
Kontroller om maskinen er koblet til via en jordingsbryter (maks. 30mA).

Kontroller før bruk
• Montering av mikserstaven
• Undersøk maskinen visuelt for skader.
• Kontroller støpsler og strømkabler for skader.
Ta kontakt med leiefirmaet i tilfelle problemer på maskinen!

PÅ/AV bryter
Hold maskinen alltid
med begge hender. Trykk
påslåingssperreknappen (1) Trykk PÅ/
Av bryter (2)
For å avslutte arbeidet, løsner du PÅ/
AV knappen.

Sikkerhet under bruk
• Trekk aldri i strømkabelen for å flytte maskinen.
• Grip aldri inn i den roterende mikserstaven.
• Vær forsiktig i omgang med støpsler og strømledninger
• Bruk aldri maskinen med skadet støpsel og/eller strømledning.
• Bruk skjøteledning.. Unngå spenningstap, sørg for minimal kabeldiameter på 2,5 mm2, og
bruk om mulig korte ledninger. Rull kabelrullen helt ut.
Sikkerhet etter bruk
• Trekk støpselet ut av kontakten etter bruk.

Girvalgspake
Hos maskiner med 2-girsdrev står det to
maksimalt turtall (1. gir langsomt/2. gir
raskt) til disposisjon. For å skifte fra ett gir
til et annet, dreies girspaken 180°. Må kun
betjenes i stillstand.

3. PLEIE OG VEDLIKEHOLD

Trekk ut kontakten før alt arbeid på apparatet, også når mikseren skiftes ut.

Ta kontakt med leiefirmaet i tilfelle problemer på (eller med) maskinen!
Produktet må leveres tilbake rent og uskadd.
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