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Onnittelemme Baron tasomyllyn hankinnan johdosta!

Ennen käyttöönottoa teidän täytyy lukea nämä ohjeet huolellisesti.

1. Turvaohjeet

Betonimylly on kytkettävä niin että vikavirtarele on käytössä (katso merkki pääkytkimen yhteydessä). 
Ennen käytön aloittamista on teidän tarkistettava, että kaikki komponentit ovat hyvässä kunnossa ja että 
käyttäjällä on kykyä ja taitoa käyttää laitetta turvallisesti. Sähkösuojausta on käytettävä ja varoitusmerkit 
on oltava näkyvillä. Laitetta ei saa siirtää, kun kone on kytketty sähköverkkoon. Kaikista turva- ja terveyso-
hjeista on pidettävä kiinni. 
Älä koskaan laita sormia, käsiä tai työkaluja sekoittimeen koneen käydessä.
Työkohteessa on noudettava kaikkia turvamääräyksiä ja ohjeita. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy on 
tehtävä. Kun on olemassa riski hengittää pölyä sekoIttamisen aikana, on käytettävä lisäsuojana saatavaa 
pölykantta. (lisävaruste). Olkaa tarkkana, että sekoitettavat materiaalit soveltuvat betonin, sementin ja 
laastin sekoittamiseen ja käyttöturvaohjeet näille aineille on huomioitu. Sekoitinta ei saa käyttää alueilla, 
missä on riski tulipalolle tai räjähdykselle. Sekoitin on katkaistava virrasta, jos se jätetään valvomatta.
Sekoitin on varustettu kannen turvakytkimellä, joka pysäyttää moottorin kantta avattaessa.
Sekoitin on varustettu pääkatkaisijalla ja hätä-seis katkaisijalla. Hätäkatkaisijan kannen alta löytyy start/
stop painikkeet. Kytkin on varustettu alijännitesuojalla. Sähköhäiriön sattuessa,sekoitin on käynnistettävä 
uudestaan. Kansi on varmistettu putoamasta paikaltaan pultilla.

Varoitus: sekoitin pyörii tyhjentämisen aikana. Sen vuoksi on ehdottomasti kiellettyä laittaa 
sormia,käsiä tai työkaluja kannen verkon läpi tai lähelle. Kaikki varoitustarrat on oltava ehjiä ja 
käyttäjän huomioitavissa.

2. Käyttäjän ohjeet

Kansi pitää olla suljettuna ja sekoitinlapojen oikein asennettuna, ennen sekoittimen kytkemistä päälle 
Käyttäkää sekoitinta kunnon kovalla alustalla. Käynnistettäessä aktivoikaa kytkin sekoitusrummun alla. 
Tyhjennettäessä käyttäkää tyhjennyskahvaa. Kun tyhjennysaukko on avattu, sekoitin tyhjentää itsensä 
automaattisesti. Käyttäkää vain hyväksyttyjä sähkökaapeleita ja liittimiä, käytettäessä sekoitinta.

3. Puhdistus ja ylläpito

Tarkistus: sekoitin on tarkistettava paikallisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Puhdistus ja ylläpito: ennen puhdistamisen aloittamista, kytke laite irti sähköverkosta. Puhdista rumpu 
vedellä ja hieman laittamalla soraa rumpuun. Älä koskaan lyö rumpua kovilla esineillä, kuten vasaralla tai 
vastaavilla esineillä.

Rumpu ja akseli on tarkistettava puhdistamisen jälkeen. Säädä sekoituslavat, niin että etäisyys pohjasta/
sivuilta on 2-3mm. Älä koskaan puhdista sähkö-osia painepesurilla.

4. Kuljetus ja nostaminen

Kuljetus: suositeltava kuljetusasento on vaakatasossa( ei mallit E300/M300)
Sekoitin on kiinnitettävä kunnolla kuljetuksen ajaksi.
Nosto:vain hyväksyttyjä nostolaitteita saa käyttää.

Varoitus: jos tasosekoitin( M300/E300) on varustettu kuljetusvarrella ja hinauskoukulla. On sen 
liikuttelu sallittu vain suljetulla yksityiskiinteistöllä ja vain lyhyitä matkoja. Max nopeus 10km/h.

5. Varaosat ja tekniset tiedot 

Täydelliset varaosakuvat ja tekniset tiedot löytyvät valmistajan sivuilta www.baron-mixer.com

6. Takuu

Takuu ei ole voimassa, jos tasosekoitinta käytettään muuhun, kuin betonin, sementin ja laastin sekoitta-
miseen. Takuu ei missään olosuhteissa korvaa taloudellisia menetyksiä. Muissa takuukysymyksissä,ottakaa 
yhteyttä BARON myyjään suoraan.

7. Huolto

Lisätietoa, lähimmästä huoltokorjaamosta, ottakaa yhteyttä Baron myyntiin tai suoraan valmistajalle 
BARON puh +45 70 15 70 22 tai www.baron-mixer.com

Löydätte nämä tiedot myös meidän kotisivuilta : www.bafron-mixer.com:

•	 Myyntitiedot	omalla	alueella
•	 Tuotetiedot	ja	infoa
•	 Varaosalistat
•	 Huolto-ohjeet
•	 CE-todistus
•	 Tuotekuvia	(	galleriat)

Näin voitte ottaa yhteyttä meihin:

B+A A/S
Industrivej 54
DK-7080 Børkop

Tel.: +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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