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Gratulujemy świetnego wyboru betoniarki firmy Baron!

4. Transport i przenoszenie

Przed przystąpieniem do urzutowania należy dokładnie przeczytać poniższą instrukcję.

Transport: Preferowane przewożenie powinno być w pozycji leżącej (nie dotyczy modelu E300/M300).
Betoniarka powinna być odpowiednio zamocowana i zabezpieczona.

1. Instrukcje bezpieczeństwa

Przenoszenie: Należy używać tylko zatwierdzonych i certyfikowanych

Betoniarka musi być podłączona do zasilania z zabezpieczeniem w postaci bezpiecznika (patrz znak przy
głównym włączniku). Przed użyciem betoniarki należy upewnić się, że wszystkie elementy betoniarki
są w dobrym stanie oraz że operator ma kompetencję i umiejętności do bezpiecznego jej używania.
Zabezpieczenie wysypu powinno być zamontowane i zamknięte tak aby był widoczny znak ostrzegawczy. Nie przestawiać maszyny podłączonej do zasilania. Należy zwrócić uwagę aby wszystkie zasady
bezpieczeństwa były zachowane. Nigdy nie należy wkładać rąk ani żadnych narzędzi gdy maszyna
pracuje. Na placu budowy należy stosować się do obowiązujących przepisów BHP. Jeśli występuje ryzyko
wdychania pyłu z procesu mieszania należy używać odpowiedniego zabezpieczenia i pokrywy kurzowej
(dodatkowe wyposażenie). Zwróć uwagę na używanie materiałów odpowiednich do mieszania betonu,
cementu i zaprawy oraz że wszystkie zasady bezpieczeństwa są zachowane. Betoniarki nie należy używać
w miejscach zagrożonych zaprószeniem ognia. Przed odejściem od betoniarki powinna ona zostać
odłączona z zasilania. Betoniarka wyposażona jest w zabezpieczenie, które zatrzymuję prace silnika jeśli
pokrywa jest otwarta jak również w wyłącznik główny z przyciskiem awaryjnego wstrzymania pracy silnika. Pod wyłącznikiem bezpieczeństwa znajdują się przyciski start/stop. Włącznik jest zabezpieczony przed
spadkami napięcia. Przy błędach zasilania betoniarka musi być zrestartowana. Pokrywa jest zabezpieczona
przed samoczynnym opadaniem śrubą zabezpieczającą.

Uwaga: Jeśli twoja betoniarka (E300/M300) w ramię transportowe z mocowaniem holowniczym dozwolone jest tylko holowanie na zamkniętej prywatnej posesji, na krótkich dystansach z prędkością
max. 10km/h.

Uwaga: w czasie opróżniania zawartości mieszadło będzie w ruchu. Nie należy pod żadnym pozorem wkładać do wewnątrz ani nawet zbliżać do pokrywy rąk oraz żadnych narzędzi. Wszystkie znaki
ostrzegawcze muszą być czyste i widoczne dla użytkownika.

2. Instrukcje dla użytkownika
Pokryw musi być zawsze zamknięta a mieszadło musi być poprawnie zamontowane przed uruchomieniem silnika. Wypoziomować betoniarkę na stabilny i twardym podłożu. Aby uruchomić betoniarkę należy
aktywować włącznik pod bębnem. Celem opróżnienia zawartości bębna należy przesunąć zabezpieczenie
wylotu. Jeśli wylot jest otwarty betoniarka samoczynnie dokona opróżnienia bębna. Używaj tylko certyfikowanych kabli i wtyczek korzystając z betoniarki.

3. Czyszczenie i pielęgnacja
Przegląd: Betoniarka powinna przechodzić przegląd zgodnie z miejscowymi zasadami i przepisami.
Czyszczenie i pielęgnacja: Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć betoniarkę z zasilania.
Wyczyść bęben wodą i kilkoma szypami żwirku. Nigdy nie należy uderzać w bęben twardymi przedmiotami jak np. młotek lub temu podobne.
Bęben oraz mieszadło powinno być sprawdzone po czyszczeniu. Należy wypozycjonować łopatki
mieszadła tak aby znajdowały się w odległości 2-3 mm od bocznej/dolnej ścianki bębna. Nigdy nie należy
czyścić elektrycznych części betoniarki myjką wysokociśnieniową.

sprzętów do przenoszenia.

5. Części zamienne i dane serwisowe
Kompletny przegląd części zamiennych i dane serwisowe dostępne są na naszej stronie internetowej:
www.baron-mixer.com

6. Gwarancja
Gwarancja nie będzie ważna jeśli betoniarka będzie używana do mieszania innych składników niż beton,
cement lub zaprawa. W celu zgłoszenia reklamacji proszę niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem firmy Baron.

7. Serwis
Celem uzyskania informacji o parterze serwisowym skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy
Baron, lub bezpośrednio z firmą Baron pod numer
Tel: +45 70 15 70 22 bądź bezpośrednio na naszej stronie internetowej: www.baron-mixer.com

Na naszej stronie internetowej: www.baron-mixer.com znajdziesz
również informacje
•
•
•
•
•
•

Informację na temat dilera w Twoim kraju
Informację o produkcie i dane techniczne
Listę części zamiennych
Instrukcję naprawy
Certyfikaty zgodności EU
Zdjęcia produktów (galeria)

Kontakt:
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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