MØRTEL BLANDER
type: BL60

Instruktions bog
Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af;
- Gips
- Mørtel
- Fliseklæb
- Lim
- Epoxy (resin)
- Cementblandinger med fine partikler
SIKKERHEDSFORANSTALTNING:
For at arbejde sikkert med produkter fra Staring - som denne Miniblander BL 60, er det
nødvendigt først at læse vedlagte instruktionsbog.
Denne instruktionsbog skal KUN ses som et tillæg til Instruktionsbogen som findes vedlagt
på engelsk.
Er der problemer med forståelsen af den engelske instruktionsbog, beder vi Dem venligst
kontakte Staring på telefon +45 98821622, fax. +45 98825591, mail staring@staring.dk Vi
vil altid kunne hjælpe, oversætte eller svare på de spørgsmål der nu måtte være.
- Instruktionsbogen skal ALTID være i nærheden af blanderen. Uanset hvor blanderen
bruges, skal operatøren altid vide hvor instruktionsbogen findes, samt have læst og
forstået denne inden brug.
- Instruktionsbogen skal ses som en integreret del af blanderen, og skal bruges for
fremtidig reference (EN 292/2) indtil maskinen kasseres og bortskaffes.
- Instruktionsbogen indeholder vigtig information vedr. brug af maskinen, reparation,
vedligehold samt forespørgsel på reservedele. Men uanset hvad, SKAL operatøren have
kendskab til brug af maskiner som denne.
- For at fuldende sikkerheden for brugeren, samt en lang levetid for blanderen, skal
instruktionsbogen samt alle sikkerheds forskrifter følges.
- Benyt kun originale reservedele - benyttes uoriginale dele bortfalder garantien. Ligeledes
skal der benyttes autoriseret personale ved reparation og vedligehold.

*** Vær opmærksom på at al skiltning er intakt
***** Det er forbudt at foretage konstruktive ændringer på maskinen

1. Teknisk specifikation:
Volumen i kar
Diameter på kar
Omdrejninger Blandehoved
Vægt (tom)
Dimension hjul
Motor effekt
Omdrejningsretning hoved
Ampereforbrug
Spænding
Frekvens

56 L.
580 mm
56 r/min.
32 kg
ø127 x 30mm
0,37 kW
Urets retning
5,0 A
1x230 V med jord
50 Hz

2. Sikkerhed ved brug:
- Blanderen må KUN benyttes hvis alle sikkerhedsforanstaltninger bliver fulgt. Ligeledes at
alt materiel (kabel, stik o.lign.) er intakt og i godkendt stand.
- Hold rent og frit omkring blanderen.
- Forbind aldrig blanderen til defekt kabel, defekt stik, for stor spænding eller motorværn.
- Check og afprøv elektriske forbindelser når der ikke er risiko for skade. Brug kun
autoriseret personale til installation.
- Check og afprøv materiellet når der ikke er risiko for at gøre nogen skade
- Læg aldrig kabel langs med jorden, eller andre steder hvor der kan ske skade på dette.
Læg aldrig kabel i vand, forbind aldrig blanderen når der er risiko for fugt i de elektriske
komponenter. Kom aldrig vand direkte på kabel, kontakter, motorværn og andre elektriske
dele.
- Ved skift af operatør - sørg altid for at afløseren har læst og forstået instruktionsbogen.
- Rep. af elektriske dele må kun udføres af autoriserede personer. Benyt aldrig maskinen
under reparation.
- Blanderen er forsynet med en sikkerhedsafbryder som stanser blanderen hvis låget
løftes. Sørg altid for at dette fungerer.

3. Elektrisk sikkerhed
Blanderen er i overensstemmelse med EN 60204-1.
Alle forbindelser er i tætningsgrad IP44 og må ikke udsættes for direkte vand
Vær sikker på at korrekt stik og forbindelse benyttes, således at blanderen bliver forbundet
til jord. Kablet skal være minimum 16mm2
Blanderen er forsynet med en sikkerhedsafbryder som stanser blanderen hvis låget løftes.
Sørg altid for at dette fungerer.

4. Samling af maskinen
- Monter håndtag, motor med beskyttelsesskærm og blandehoved som vist på fig. 3 i den
engelske version af instruktionsbogen.
- Sørg for at alle møtrikker og bolte er spændt som de bør.
- Placer baljen in den cirkulære ring - vær sikker å at de 2 håndtage er placeret som de
skal, således, at baljen ikke roterer under blanding.
- Monter sikkerhedsafskærmningen hvis ikke allerede er gjort.

5. Transport
****BEMÆRK - sørg altid for at blanderen er frakoblet elektrisk samt både stik og
kabel er fjernet inden transport af blanderen.
* Træk eller løft aldrig blanderen i kablet eller stikket
* Træk aldrig direkte i kablet når blanderen skal frakobles
Blanderen kan let transporteres ved at benytte håndtaget på trækstangen. Vip motor og
håndtag bagover, tryk let ned indtil blanderen har balance på de 2 hjul, og træk blanderen
forsigtigt.

6. Installation.
- Løft forsigtigt maskinen ud af emballagen
- Placere blanderen på jævn og hård undergrund
**** Tip ikke blanderen under drift
- Under transport skal det sikres at der kun køres på jævn vej

7. Elektrisk installation
- Blanderen er forsynet med en AC motor. Brug altid kun slidbestandigt, armeret samt
vand og olieresistent kabel. Kabel længden må aldrig overstige 50m.
- Blanderen må kun benyttes hvis alle sikkerhedsregler og elektriske forskrifter er fulgt,
samt at alle komponenter er i godkendt stand.
- Læg aldrig kabel direkte å jorden eller andre steder hvor der kan forvoldes skade på
dette.
- Benyt aldrig sammenkoblet kabel - forsyningskablet skal være i ét komplet stykke
- Brug kun autoriserede personer til installation.
- Stik aldrig nogen som helst genstand ned i blande karret under drift.

8. Opstart
- Forbind blanderen til godkendt forsyning med rigtig spænding, hertz, motorværn, kabel
og stik med jord.
- Tryk på "ON" og motoren og blandehovedet starter
Hvis blandehovedet ikke roterer, kan det skyldes, at relæet er slået ud. Tryk på Reset
knappen og forsøge igen.

9. Brug
- Vær sikker på at alt er forbundet som det skal samt ifølge dansk lov.
- Vær sikker på at alle personer omkring blanderen kender til sikkerhedsforskrifterne.
- Vær sikker på at ingen personer er i berøring med blanderen
- Brug ikke blanderen hvor der er risiko for brand
- Frakobl blanderen elektrisk før den forlades
- Vær sikker på at blanderen er placeret på plant og stabilt underlag, samt at den ikke kan
bevæge sig under drift
- Vær sikker på at blanderen roterer den rigtige vej
- Vær sikker på at intet er i berøring med blandehovedet
- START aldrig blanderen medmindre beskyttelses skærmen er slået forsvarligt ned i
baljen
- Bland kun materialer i overensstemmelse med de på første side beskrevet produkter.

10. Nødstop
- Ved uheld - tryk på "OFF" knappen og frakobl blanderen elektrisk.

11. Rengøring
- Rengør altid blanderen, baljen samt stativet med vand og børste. Sprøjt ALDRIG vand
direkte på de elektriske dele.
- Rengør altid imellem hvert skift
- Brug aldrig blanderen under rengøring

12. Vedligehold
- Efterse blanderen, skovle, balje, el-dele 3-4 gange om dagen
- Brug kun originale reservedele
- Ved udskiftning af olie brug SAE 40 - bør skiftes efter 3000 timer
Bortskaffelse af olie skal ske i samarbejde med godkendt affaldshåndteringsplads

Reservedele, fejlfinding, elektrisk diagram m.m. findes i engelsk instruktionsbog
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