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2 I mer Roll beta frifallsblandare

1 Generell information

1.1 lntroduktion
Bdste kund, grahrlerar till ditt kop, IMERs
frifallsblandare ir resultat av ming.itig erfarenhet
och de ir vildigt pilitliga maskiner forsedda med
aIIa de senaste tekniska innovationerna inom
omridet.

Denna bruksanvisning mi.ste finnas dlgangtg pi
arbetsplatsen, si att den alltid finns tillginglig for
konsultation. Bruksanvisningen brjr ses som en
del av maskinen och miste soaras under hela
maskinens Lvsldngd. Om den skadas eller tappas
bort kan en kopia rekviretas fri.n generalagenten
el1er tillverkaren. Fiir att slkerstdlla anvindarens
sikerhet, maskinens funktionalitet och en ling
maskinlivslangd miste instnrktionerna i bruks-
anvisningen respektetas och frilias, gllande lagat
och regler avseende atbetssdkerhet miste
natffligtvls ocksi foljas. Anvind alltid
horselskydd, skyddsglasrigon och slrydds-
handskar.

Vat vid all kontakt, med generalagenten eller
IMER INTERNATIONAI S.p.A., rorande
maskinen beredd att uppge foljande:

Maskrnmodell
Tillverkningsnummet
Spinning och ftekvens
Anvdndmngsnd, antal arbets timmar

Anvdndni ngsintrodu ktion
Liis fiite anviindning noggrant igenom
denna bruksanvisning si att du fiirstAl
maskinen, dess anvlndning och
felindikationer.

Maskinen fir endast anvindas for de i denna
btuksanvisning specifi.cerade och fcirutsedda
dndamilen. Modifiera inte maskinen och bruka
inte vild mot den, anvind den heller tnte fot
andra syften in de angivna.

IMER INTERNATIONAT S.p.A. avsiger sig
allt ansvat i fall di hinsp inte tagits till de lagar
som reglerat anvdndning av denna typ av
utflrstning, speciellt: felaktig anvdndnrng, felaktig
stromfotsorjning, eftetsatt underhill, ^y
tillverkaren icke godkdnd modifiering,
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'1.2

A

undlitenhet ^tr helt eller delvis fr;lja
instruktionerna i denna bruksanvisnine.

IMER INTERNATIONAL S.p.A. fotbehillet
sig rdtten att gora modifieringar och indringar pi
maskinens och/ellet denna manual utarr att
behriva underritta kunder och uppdatera ildre
maskiner och manualer.

Det iit inte tilldtet att utfiira nigon form
av modifikation pi maskinens metall-
struktut ellet elsystem.

lisbata.

1.3 ldentifikation
Maskinen at m;itkt med uppgifter pi en
silverfi rgad maskinskylt.

BETONIERA
ROLLBETA

IMER
lltt?al{latoi,lt s.P.^.

53038 Poggibonsi

LOC.SATCETO (Sl)

CG)C::f(-fC:l
C--:E::]OCD

1.4 Beskrivning
1.4.1 Til laimpning

Rollbeta dt en fnfallsblandate konstruetad och
tillverkad av IMER INTERNATIONAI S.p.A.
for att anv?indas pi byggplatser vid blandning av
betong, mrrbruk, cementblandningar etc.. IMER
INTERNATIONAL S.p.A ftins?iger sig allt
ansvar for olyckor orsakade Lv felaktig
anvindninq av maskinen.

Fig. 1.1
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I mer Rollbeta frifallsblandare 3

1.4.2 Viktiga delar

Fig. r.2

Rollbeta bestir av fciijande delar @ig. 1.2):
1. Blandningstrufima
2. Ifi^g
3. Handtag for tippning
4. Elmotot
5. Mototfiste
6. Hiul

1.4.3 Konstruktion

Rollbeta har en ram forsedd med tva hjul @ig.
1.2-6) och tvi handtag @tg. 1.2-3) som mojliggor
t1ppftng samt transport pi atbetsplatsen.
Elmotorn Fig. 1.2-4) startas och stoppas med de
fta start- och stoppknappama. Stattlnappen ir
gron och stoppknappen, som ocks6 fungemr
som ncidstopp, ir rod. Maskinen kopplas till
stromkalan med intaget ptg. 1.2-2) Rollbeta har
wi fasta positioner. Den ena ir vid blandning di
trummans hil dr uppit och den an&a dr vid
tomning d6 fturrrrnans hil dt nedit.

EPOX Maskin AB
Postadrsss Besdksadr€ss
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1.4.4 Tekniska specifikationer

1.4.5 Ljudniv6

Ljudtrycksnivin (I-") dr uppmitt i luften vid
platsen fot anvindarens ota (1 m) i enltghet med
98/37C8 och omglmingens ljudeffekmivin
(I."J Ar uppmitt enligt EN ISO 2744
Q000/14/cE).

A larrgo."ig exponeting fiir ljudnivrier
dvetskddande 85 dB(A) kan otsaka
skador. Det it dArfiir starkt
rekommenderat ^tt hiirselskydd
anvinds.

Liudftycks niva, L^ 63 dB(A)
Ltudeffektnivi l^"^ 76 dB(A)

1.4.6 Designstandarder

Rollbeta dr designad och tillverkad i enlighet med
foljande direktiv och standardet: EN 292-1-2,
EN60204-1 och prEN 12151.

CE-mirket @UROPEAN CONFORMITD
visar ^tt maskinen at designad i
ovetens stirnmels e med EUs maskin-
bestdmmelset och upp!'ller dJteknv 98/37 /CE.

192 06 Sollentuna Sollentuna
info@epox.se

H€msida Ve6ion
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4 I mer Roll beta frifallsblandare

1.5 Anviindning av denna
bruksanvisning

Foljande it en forkladng av de olika symboler
som iterfnns i denna bruksanvisning.

1.5.1 Information eller instruktion (i)

Markerar information som ir speciellt anvdndbar
for att sikerstdlla att maskinen fungetar pi ett
riktigt sitt. Anvinds iven wid risk fcir skadot pi
maskin eller verktyg.

1.5.2 Siikerhetsvarning (A)

Y amrt fot situation som kan leda till
kroppsskadot fcit anvdndaren eller tedie petson.

1.5.3 Fara (A)
Yzmat fot omedelbat fixa e\lex potenttellt farlig
situation som kan leda till kroppsskador ellet dod
fot anvindaten eller ttedje person.

1 .5.4 Referens till illustrationer

Nit texten tefetetat till en illustration, till
exempel: " . . . (Ftg.12.1-1). . ." syftar -1 till den
med 1 matkerade delen av illustrationen 12.1.
Vissa illustradoner finns i direkt anslutning till
texten, andra itetfinns pi annan plats.

1.6 Generel la
sdkerhetsanvisningar

Ha i itanke att denna maskin ll framtagen frir att
erbjuda bide god prestanda och maximal
sikerhet, men att det samtidigt dr anv'irLdalen
sorn maste ta ansvar for sikerheten genom att, i
alla delar av arbetet, uppvisa fotsiktighet och
vidta nodvindiga itgdrder. Det ir dirfot viktigt
att kontrollen och sikerstdlla att:
1. Maskinen hr ansluten till en fungetande

jordfelsbrytare.
2. De matetial som skall blandas inte

dammar. Att inandas damm kan
innebiita fata. Om dammbildning inte
gdr att undvika meste andningsslrydd,
som tecker nesa och mun anviindas.

3. Allt atbete sker med skydden pA plats
och atr sllyddens funktion dt
bibehrillen.

4. Fdtliingningskabel och andta anslut-
ningar mAste placetas sri att de inte tar
skada och se att vatten inte kan triinga
in. Anviind endast kablage avsett fiir

EPOX Maskin AB
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fuktig miljii (IP55). Stuiu inte maskinen
ovanpi kablama. Lhmpliga skydd
meste anvendas.
Fiidiingningskablar och andta anslut-
ningar inte ir undetdimensionetade,
skadade ellet ojordade. Kontrollera
skicket pn fiirliingningskablar och
andta anslutningar regelbundet.
Anviind inte tillfiilliga elanslumingat till
maskinen, anslutningen miste utfdms i
enlighet med CEI 64-8 (CENELEC
HD384), av kunnig percon. Siiketstiill
att elanslutningen i uttaget iit stabil och
siiket.
F6tl2ingningskabel inte kommet i
kontakt med maskinens riitliga delat
eller pi annat sett kommet i rdrelse si
att de skadas.
Maskinen hdlls ten. Att hrilla maskinen
ten ir en viktig shkethetsfaktot.
Maskinen stengts av fiire rengdring
eller borttagande ^v skydd (fdt
underhill ellet byte av nrigon del).
Kontrollera ocksA att stoppknappen iit
intyckt och dta ur elanslutningen. Om
maskinen rengiirs med vatten, se till att
vattnet inte kommet i kontakt med
elanslutningen eller motom.
Maskinen alddg anviinds pri platser d?ir
det fdreligger risk ftit brand eller
explosion och heller aldtig i undet-
jotdiska milj6et.
Belysningen iir tillricklig. Maskinen iir
konstruetad fdt att anvlndas pA
arbetsplatset i dagslius eller med
artificiell belysning med en ljusstyrka
om minst 500 Lux.
Anvdndaren inte hat tingar, klocka,
armband eller slips. Edatenhet visal att
dessa och liknande objekt kan leda till
skadot. Se ocksA till att klZidema hills
Atsittande si att inte t.ex. lrmat ir liisa.
Hrill Lingt hir uppsatt och anviind
tejdla skor med halksiiker sula.
Fiirs<ik inte blanda andta material Zin de
fdr vilka maskinen iit avsedd och ej
hellet volymet som <ivetstiger de av
tillvetkaten tekommendetade.
Skruvar, bultar och muttrar hdlls
dtdngna, med rhtt itdragningsmoment.
Anviind inte vild vid dtdragningen.

1

9.

10.

7r.

12.

73.

14.
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I mer Rollbeta frifallsblandare 5

15. Petsonlig skyddsuttustning i form av
skyddsglasdgon, andningsskydd (om si
behiivs), handskar (i riitt stotlek),
h6tselskydd (kipa ellet ptoppat) och
hrim2tt (om si beh<ivs) skall alltid
anvdndas.
Originalvetktyg och -delar anvdnds.
Hiinder och andta kroppsdelar liksom
vetktyg hills borta frin blandnings-
trumman niir den ?it i dtift.
Se till att maskinen inte ir ansluten till
el d teparationer ellet liknande
etgeidet skall vidtas pi maskinen.
Endast kompetent personal (avseende
kvatfikationer, ildet, ttlining och
utbildning) som har liist bruks-
anvisningen, i detalj, atbetar med
maskinen. Hrill barn och dlur bota ftdn
maskinen.
Alla eventuella fel, av elektriskt eller av
afin t slag, meste konuolletas ^v
behiirig person (elektriket, teparatiir,
auktoriserad handlate etc),
Innan nigon form av underhrill ellet
teparationet utftirs pi maskinen miste
elanslumingen vara urdragen se att
ingen kan starta maskinen genom att
trycka pe huvudbrytaten.
Allt arbete utfiirs lugnt och sansat.
Olyckor och risker kan ofta undvikas
genom gott omdiirne och ett fdrsiktigt
handhavande.

1.7 Sdkerhetskrav
Rollbeta it konstruetad i enlighet med gallande
sikethetstegler inom EU. Sikerhetskraven, enJrgt
maskindirektiv 98/37 . fu st:illda si an maxihal
vikt ldggs vid anvdndatens si.kerhet.

1.7.1 Elsi ikerhetsanordningar

Rollbeta dr dubbelisolerad och ir konstruerad i
enlighet med EN60204,1. Maskinen it spolsiket
(IP55) och forsedd med:
t Sikerhetsanordning mot

iterstart eftet stlomfel.
I Termisktovedastskydd.
Att Rollbeta it dubbelisolerad innebAr att den Al
slryddad mot oavsiktlg elektrisk kontakt och
maskinen behover ddrfor inte vara ansluten till
jotd.

EPOX Maskin AB

t6.
17 .

18.

L9.

20.

22.

automatisk

Postadress B6s6ksadr€ss Tet€fon Fsx

Box 6060 Landsvagen 1 08-754 71 60 08-754 8.1 OO
192 06 Sollentuna Sollentuna

Nir tepatationer utf6ts iir det viktigt att
ha i itanke att dubbelisoleringen endast
kvarcter om matetial med samma
isoleringsfdrmAga som originaldelatna
anvinds och om avstinden mellan
delama bevatas ofiiriindrat. Detta g?iller
speciellt driwemmen, som maste vara
av isolerande typ,

Om slrydds- och sdkethetsanotdningar
tas bort under reparationsarbeten mAste
de, nar arbetet fu avklarat, snarast
etermonteras pa ett riktigt setL

1.7.2 Skydd och sakerhetsanordningar
Maskinen it forsedd med fasta skydd 6,rerade
med bultat och skydd som fcirhindrar itkomst av
rotliga och farliga d,elat. Alla fasta skydd, kipor
och skirmar dr konstuerade for att skydda
anvdndarna (underhillspersonal, tekniker, etc.)
ftin skadot orsakade av elektticitet och totliga
delar. Ditfrjt finns det inget skil ^rt ^flvdfld^
maskinen om skydden har modifiemts ellet
avliigsnats ftin den position for vilken de
kons tr:uerats .

stost Homsida version
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6 I mer Rollbeta frifallsblandare

2 Anvdndning

2.1 Lyft och fdrflyftning
Di Rollbeta iir en relativt tung maskin (46 lg),
bor den lyftas p,i maskinell vig med t.ex. kran
eller ftavets. Maskinen dt forsedd med
luftgummihjul och kan ldtt forflyttas manuellt
kortate sttickot.

Dta ut el,anslutningen innan maskinen
fiirflyttas.
Konftollera att ingen del av maskinen ir
skadad eller sittet lost och att alla 5fu67a1 ;
htdn gna.
Lyft maskinen med hiilp av en lyftstopp
som fixeras vid tamen.

A Konttoll"t att lyfthliilpmedlen dt
avsedda och godk2inda fiir etfotdedig
vikt och lyftsiitt.

Vid anv?indning av ramper ellet kaier 2ir
det viktigt att sakerstela att de
fiitankrats dktigt pi avsedda stiillen.

Let inga personer befinna sig i
maskinens fallriktning ellet pri stiillen
diir vedetbiitande riskerar att skadas av
en maskin tappas vid lasming och
Iossning.
Lyft rnte onodigt hogt.

Vid ttansport pi sliip eller bilflak skall
maskinen fdtanktas vZil sd att den under
inga omstiindighetet kan rulla, tippa
eller tappas. Transpoftera inte
maskinen pi ett fotdons dragkrok.
Om maskinen lyfts manuellt, var minst tvi.
om att lvfta den.

Fig.2.1

EPOX Maskin AB

a

A

2.2 Uppackning och montering
Rollbeta levereras norrnalt omonterad i en
kartonglida. Maskinen montetas enligt foljande:

1 .

Fig.2.2

Montera handtagen Ftg. 2.2-1) i tamen
(Ftg. Z.Z-Z) med de bultat, muttrat och
brickot som medfoljer Ftg. 2.2-3-5).
Montera hjulen p,i hjulaxeln och fist dem
med spdntama (Flg. 2.2-6-7).

Fig.2.3

Montera elmotom @ig. 2.3-1) i ramen @ig.
2.3-2) med muttrzna @tg.2.3-3).

(
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lmer Rollbeta frifallsblandare 7

3.

Fig.2.4

Passa in tn-rmman pi motoraxeJl. Lis fast
tfumman med brickan och muttern (Fig.
t 4 \

Det tu mycket viktigt att lisstiftet
passas in i utfasningen pd. trummans
bussning.

Fig.2.5

Montera de tviL blandmngsbladen i
blandmngstr-ummans hil med bultatna och
rnrrftr4rn4 r'F'i- t <\

\ -  -6 ' - ' , ' /

Notera att blandmngstrumman finns i tvi
utfriranden; plast eller plit och att de af
utbytbara med varandra.

Rollbeta kan med tillval monteras pi bockat for
att hoia maskrnen cirka 50 cm. Detta undedittat
till exempel tdmning direkt till en skottkiira.
Observera att Rollbeta rnte gir att ftansporteras
med bockarna monterade pi maskinen.

EPOX Maskin AB

4.

Fig.2.6

Fot montering a\r bockarna
engelsksprikiga bruksanvisningen.

den

2.3 Placering
Placera maskinen pi den lzimpligaste platsen,
med hdnsyn tagen till anvhndaren, den elektriska
anslutningen och mojligheten trll underhill. Se trll
att underlaget ar platt och sa hArt att maskinen
inte riskerar att sjunka ned eller valta.

Fig.2.7

Stiill maskinen pe iamnt undedag och
kontrolleta att maskinen stir stabilt,
Maximal tilliten lutning er 50 (Fig. 2.7).

Box 6060
Besdksadress Te eton
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8 I mer Roll beta frifallsblandare

2.4 Elanslutning
I{ontrollera att uttaget till vilket maskinen ansluts
at fcirsett med jordfelsbrytare och ^tt
anslutningsdonen dr hela och fi.rngerande.

A Kontrollera elanslutningen At

iordfelsbrytate (RCD)fiitsedd med en
(GFCr-u.S.A.).

A Fore anslutmng, konftollera att spanning
och frekvens civerensstlmmer med
maskinspecifikationerna (se maskinskylt).

A Fotldngmngskabel och andra anslutningar
miste placeras si att de inte tat skada och
sA att vatten inte kan tringa in. Anvand
endast kablage avsett fdr fukng miljo
(IP55). Sta[ rnte maskinen ovanpi
kablama.

A I(onftollera att forHngdngskablar och
andra anslutningax inte at undetdimension-
etade eller skadade. I(ontrollera slocket pi
fodingnrngskablat och andra anslutningar
tegelbundet.

A Dra it intagets titningsdng hart mot
uttagets ganga si att anslutningen blir
vattentdt (IP67).

A Anvind inte tillfilliga elanslutningat till
maskinen, anslutningen mi.ste utforas i
enlighet med CE,I 64-g (CENELEC
HD384), av kunnig person. Sikerstdll att
elanslutningen i uttaget dr stabil och siket.

A Fcitldngningskabeh fir inte komma i
kontakt med maskinens rorLiga delar eller
pk annat s?itt komma i totelse sA att den
skadas.

Notera att fodlngningskabelns tvii.rsnittsarea
skall valjas sidan att dimensionen upp$'ller
maskinens krav pa stromfcirbrukning (se
mask.rnskylten), detta for ^tt undleka
spdnningsfall. Vid kabelldngder upp till 35 m
brukar dimensionen 1,5x1,5 mmt vara tillrdcklg.
For kabelldngdet mellan 36 och 50 m bot 2,5x2,5
mm2 anvdndas. MAt altid upp spinmngen efter
installation, med motorn belastad, bide wid
uppstart och under kontinuerlig ddft.
Spinntngen skall vara jimn och ligga i intervallet
205 ti1l240Y.

Ntidstopp
I en niidsituation stoppas maskinen
genom att trycka in den tiida

EPOX Maskin AB

2.5
A

stoppknappen pi huvudbrytaren eller
dta ut elanslutningen.

A Vid normal xvstengflrng stoppas maskinen
genom att trycka in den toda stoppknappen
pi huvudbrytaren.

I Motom dr fotsedd med ett termiskt
ovetlastskydd. Om motom overhettas
stdngs den automatiskt av. Lit motorn
svalla iman den aterstartas.

o Hur'rrdbrytaren at forsedd med erl
sdkerhetsanordning mot automatisk
aterstart efter sft dmfel.

2.6 Fiirberedelser infcir start
1. I{ontrolleta att maskinen fu rengjord (Se

3.2 Rengodng).
2. I{onttoller^ ^tt ^lfa skydd rir pi plats och att

ingen del av maskinen sitter lost eller ir
skadad och att alla skruvar ar iLtdsagna.

3. Anslut maskinen till el (Se 2.4
Elanslutntng) .

Start av maskinen
Undvik att starta maskinen med fuIl
last.

a Starta maskinen genom att tqrcka in den
grdna startknappen pi hur.'udbrytaten.

1 .

Blandning
Se till att hindet och andra kroppsdelat
liksom verktyg hills borta ftin
blandningstrumman nir den toterar.
Borja normalt med att tillsdtta vatten och
altetnera d;irefter de matedal som skall
blandas.

a Om de matedal som skall blandas dammar
miste andningsskydd, som ticker nisa och
mun anvindas.

i Ovetfyll inte behillaren.
2. LhtblandtnEstrumman fortsatta rotela tills

blandningen hat uppnitt onskad kvalrtet
och konsistens.

3. Tom ur blandningen medan fturnmari
fotfamnde roterar.. Tippa trumman nedat
med hjilp av ett fast glepp om handtagen.

4. Sting av maskinen genom att trycka in den
rcida stoppknappen pi hur.'udbrytaren.

5. Efter avslutad blandning, innan eventuella
blandningstestet hinnet stelna, rengcit
maskinens rnsida (Se 3.2 Rengciring).

2.7
A

2.8
A
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I mer Rollbeta frifallsblandare I

3

3.1
a

o

Underhil l

Generellt underhill
Ldmna aldrig maskinen oslcyddad utomhus
iiver natten. Se till att den forvaras i skydd
undan svi.ra v).derforhillanden.
Anvind alltid originalreservdelar.

3.2 Rengriring
3.2.1 Rengdring av trummans insida
Efter avslutad blandning, medan eventuella
blandningsrestet fottfatznde inte haf stelnat
rengdrs blandningstrummans ins j.da genom att
tillsitta nigra spadat grus och vatten. Lit
maskinen ga en stund med denna blandning. Se
till att alla rester av den gamla blandningen
fcjrsvinner. Trim sedan ur gruset.
,f Rengor alltid blandningstrummans insi.da

innan blandniigstesterna stelnat.
a SH alddg pi maskinen med hfuda foremil

som hammare, spade eller liknande, inte
ens fcit att fi loss stelnat matedal. En
bucklig blandningstrumma blandar simre
och it sv6.rare att rengdra l.n en oskadad.

r Skulle t.ex. betong- eller cement-
blandningat stelna i maskinet med
plitttumma kan restema oftast tas bort
med hjdlp av en nilpisro).

3.2.2 Reng6ring av maskinen
Utriver den i 3.2.1 "Rengoring av trummans
insida" beskrivna rengoringen med grus och
vatten fir maskinen endast rcngiit^s di den ej iit
i bruk.

A Se titt att maskinen iit avstingd med
huvudbrytaren och dra ur elanslut-
ningen.

UnderhAllsschema

och f<ir att f6thindm

EPOX Maskin AB

3.5
A

av maskin.
Kontroll och i av bultar.
Kontroll av ev. skadade eller losa delar.
Kontroll av i dicken.

A

Rengrir maskinen dagligen, efter avslutat
arbete. Avlagsna alla avsittnin gar ftin
blandningama och all annan smuts genom
att tvitta maskinen med borste och vatten.
Konftolleta och teng<ir tegelbundet
elmotorns utsida, speciellt lrylflinsama
miste hillas tena frin smuts.

Om skydd lossas undet tengdringen
miste dessa monteras tillbaka pi ett
tiktigt siitt innan maskinen eter tas i
bruk.
Om maskinen spolas ten med varen , var
noga med att se till att inte blota ned
intaget, hur-udbrytaren och elmotorn.
Anvdnd inte tengriringsmedel eller
smorjmedel som kan skada maskinen och
de material den ir glord av.
Om maskinen stAft utomhus under en ling
trd, kontroilera att reduktionsvixeln ir
otdendiqt insmord.

3.3 Omhdndertagande av
restprodukter

Vid omhindettagande av restproduktet
producerade ^v maskinen mAste gdllande
lagstiftrring beaktas. Detta gillet bl.a. det
fcitorenade reswatmet frin rengoring.

3.4 Reparationer
Reparationer av elsystemet fir bara utforas av
pelsoner med nodig kunskap. Reservdelama vid
mekaniska teparationer miste vara odginaldelat
ftin IMER INTERNATIONAL Spa och de fir
inte modifietas pi nigot sitt

VARNING!!! Underhillsritgiitdet fht ban ske di maskinen Ar avstengd med huvudbrytaren
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10 I mer Roll beta frifallsblandare

I den flenprikiga versionen av bruksanvisningen for Rollbeta 6nns ett appendix med spri.ngskisser och
teservdelslistor.

5 Fels<ikning
A VenNnC!!! Underhdllsdtgdrder fir bara ske di maskinen er avstengd. Se till att maskinen

4 Appendix

ir avstdnqd med och dra ur

Ndr huvudbrytaren wids tdl ldge
"1" startar inte motorn

- Anslutnrngen at stomlos

- Elkontakten har inte anslutits
riktlgt
- Forldngningssladden dr trasig
- En anslutning i motoms
kopplingsdosa it utkopplad
- En ansluming i huvudbrytaten
ir utkopplad
- Nigot i eluttaget lr trasigt
- Huvudbrytaten dr trasig
- Det tetmiska ovedastskyddet
har aktivetats

- Sikringen har qitt sondet

- Konft ollera stromkallan

- Anslut kontakten pA ratt sitt

- Byt fcitldngningssladd
- I(ontakta elektdket

- I(ontakta elektriker

- I(ontakta elektriker
- Byt huvudbrytaren
- Vinta nigta minuter och forsok
sedan starta om maskinen. Tryck
forst pa automatsikringen.
- Byt automatsikringen

6 Fcirsdkran om civerensstammelse
Bilagt den fletsptikiga vetsionen av bruksanvisningen fi.nns "EG-forsikran om riverensstimmelse for
maskiner". Hit foljet den svenska oversittningen:
1. EG-fotsikran om tiverensstdmmelse frit maskinet.
2. Tillvetkate (namn).

3. Adtess.
4. Intygat hitmed.
5. Maskintyp och serienumrner.
6. Overensstimmer med EUs maskindirektiv 0:irektl\r 98/37 /CE) och glllande lagar.
7. Overensstdmmet med foljande andta EU-direktiv: ". ..", med lndringar.
8. De nationella tekniska standardet och specifikationet som tillimpats:
9. Ptoceduen for denna EG-forsikran rivelensstimmer med bilaga V i Direknv 2000/14/CF..
10. Plats och underskrift.

EPOX Maskin AB
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