Betonisekoittaja ESKO
10/80/140, 30/100/170 ja 45/130/240

Käyttöohje ja takuukortti

Takuu

Hyvä asiakas!

Sähköliitäntä

Olet ostanut kotimaisen ESKO – betonisekoittimen ja samalla
hankkinut laatutuotteen käyttöösi moniksi vuosiksi. Ennen
kuin aloitat työskentelyn lue tämä käyttöohje huolella.

Moottori on eristyssuojattu. Suojaluokka II säilyy vain silloin
jos korjauksessa käytetään alkuperäisiä eristysaineosia eikä
eristysvälejä muuteta. Puhdistettaessa sekoitinta, vesisuihkua ei saa suunnata moottorisuojukseen tai käyttökytkimeen.

Käyttöönotto
Jos sekoitinta käyttöönottaessasi havaitset kuljetusvaurion,
ota heti yhteys kauppiaaseesi.

!

Sekoitinta saa käyttää vain, kun moottori- ja hihnasuojus ovat paikallaan ja ehjät. Sekoitinta ei
saa nostaa moottorisuojasta.

!

Ennen sekoittimen käynnistämistä:
Voitele hammaspyörä, hammaskehä rasvalla ja kaaren liukulaakerit öljyllä. Koekäytä sekoitin. Jos käyntiääni on voimakas, säädä hammasvälys (kts. huolto ja hoito).
Aseta pyörien ja tukijalan alle lankut siten että sekoitin on
sopivassa korkeudessa ja vaakasuorassa asennossa. Näin
tyhjennyskorkeus suurenee ja sekoittimen alle voidaan työntää suurempikin kottikärry.

Sekoittimen käynnistäminen
Liitä sekoitin sähköverkkoon. Käynnistä moottori käyttö- ja
pysäytyskytkimestä sekoittimen ollessa tyhjä. Laita tarvittava määrä vettä pyörivään rumpuun ja lisää hiekka ja sementti
tai valmis massa veteen sekoitusohjeiden mukaan. Rumpu
tyhjennetään kippausvipua kääntämällä moottorin käydessä. Vedä ulos hahlosta ja käännä myötäpäivään.

!

Älä jätä sekoitinta käymään ilman valvontaa.
Käynnistä aina tyhjänä. Vältä turhia käynnistyksiä. Pyörivän rummun sisään ei saa koskea.

!

Varmista, että tyyppikilpeen merkitty jännite on
sama kuin verkkojännite. Jatkokaapelin on oltava vähintään VSKB-A 3x1,5mm². Sähköisten
häiriöiden korjaamiseksi ota aina yhteys sähköalan ammattilaiseen.

!

Varotoimenpiteitä sähköonnettomuuksien estämiseksi:
Pistokeliitännän on oltava roiskevedeltä suojattu (IP 44). Ennen käyttöä on tarkistettava että liitäntäjohto ei ole vioittunut. Vioittunutta liitäntäjohtoa ei saa käyttää. Pistotulppaan
ei saa koskea märillä käsillä. Käynnistä moottori aina käyttökytkimestä. Verkossa oltava sulakkeet 16A hidas.
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Huoltotöitä ei saa tehdä sekoittimen ollessa verkkovirtaan
kytkettynä. Pidä sekoitin aina puhtaana ja siistinä. Pese aina
vedellä.. Voitele hammaspyörä ja hammaskehä vaseliinilla
säännöllisin väliajoin. Öljyä kaaren liukulaakerit. Hammasvälyksen säädöllä voidaan pienentää käyntiääntä, sekä hammaspyörän kulumista.

!
!
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Takuu alkaa tuotteen myyntipäivänä. Sekoittimen takuuaika on kuusi (6) kuukautta valmistus- ja ainevikojen osalta.
Takuu ei koske luonnollisesta kulumisesta, väärästä käytöstä tai annettujen käyttöohjeiden laiminlyönnistä aiheutuvia vikoja.
Takuu annetaan vain laitteen alkuperäiselle ostajalle ja se
raukeaa, jos tuote luovutetaan kolmannen käyttöön. Vaurion kuuluessa takuun piiriin, ottakaa yhteys tuotteen myyjään tai suoraan valmistajaan.

Valmistaja:
SARJALAITE OY
Sälinkääntie 1043
FIN-04740 SÄLINKÄÄ
Tuote:

Huolto ja hoito

puh. 0424 61 611
fax. 019 6886 150
http: //www.sarjalaite.fi
email: toimisto@sarjalaite.fi

 Esko 10/80/140
 Esko 30/100/170
 Esko 45/130/240

Päiväys: ______ .______ 200___
Myyjä: ...............................................................................................
Leima:

Ostaja: ..............................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Moottorin sisäinen lämpösuoja pysäyttää moottorin ylikuumenemisen estämiseksi. Jos moottori pysähtyy, anna sen
jäähtyä ja käynnistä uudelleen.
VAARA! Tyyppi 45/130/240:
Betonisekoitin käynnistyy itsestään uudelleen
sähkökatkon jälkeen.

Käyttöohje ja takuukortti

...........................................................................................................
Esko 10/80 ja 30/100: Avaa kuusioruuvit. Aseta hammasvälys sopivaksi. Kiristä kuusioruuvit.

Melu
Sekoittimen melutaso ylittää 85 dB:ä, joten käytä aina
kuulosuojaimia.
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Tämä takuutodistus tai maksukuitti on liitettävä oheen, kun lähetätte laitteen tai viallisen
osan takuukorjaukseen tai vaihdettavaksi.

Tuotteen hävittäminen

!

Älä jätä loppuun käytettyä sekoitinta pilaamaan luontoa,
vaan toimita se asianmukaisesti kierrätykseen tai romuliikkeeseen.
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Betonisekoittaja ESKO
10/80/140, 30/100/170 ja 45/130/240

Käyttöohje ja takuukortti

Käyttöohje ja takuukortti

Tekniset tiedot

Mitat (P*L*K) mm
Paino
Rummun tilavuus
Valmista massaa
Äänitehotaso
Työpaikan äänitaso

Roiskevedeltä suojattu
IP 44
IP 55
II (eristyssuojattu)
1650*900*
1300*750*1300
1580
60 kg
70 kg
165 kg
140 L
170 L
240 L
80 L
100 L
130 L
89 dB (A)
81 db (A)

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Me

Sarjalaite Oy, Sälinkääntie 1043,
04740 SÄLINKÄÄ, FINLAND

täten vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että
nämä tuoteet:
Tuotteen nimi
Esko-sekoitin
Tavaramerkki:
Esko
Malli / tyyppimerkintä:
10/80/140, 30/100/170 ja
45/130/240

2004.01 -5-fin

joihin tämä vakuutus liittyy, ovat seuraavan standardin vaatimusten mukaisia:
• Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta
(1314/94).
ja noudattaa seuraavien EY direktiivien määräyksiä:
• Pienjännitedirektiivi (73/23/EEC), (93/68/EEC)
• EMC direktiivi (89/336/EEC), (92/31/EEC),
(93/68/EEC)
• Konedirektiivi (98/37/EC)
Sälinkää 12.09.2000

Harri Ruuhiala, toimitusjohtaja

ESKO 10/80/140
ESKO 30/100/170
ESKO 45/130/240

Suojausluokka

Lämpösondi, kytkentälämpötila 140° C

ESKO betonisekoittajat:

Suojauslaji

230V / 50Hz
500 W
1481 W
2,4 A
6,8 A
1410 r/min
n. 28 r/min

ESKO 10/80/140
ESKO 30/100/170
ESKO 45/130/240

Liitäntäjännite
Moottorin teho (W)
Nimellisvirta:
Kierrosluku, -moottori
Kierrosluku, -rumpu
Moottorin suojaus:

10/80/140 30/100/170 45/130/240

ESKO betonisekoittajat:

Esko

