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BETONINSEKOITIN 

 

 

 

 

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEKIRJA 

 

Tämä ohjekirja kuuluu betoninsekoittimen varustukseen. Lue ohjekirja huolellisesti ja noudata 

siinä annettuja ohjeita. Ohjeiden tarkoitus on varmistaa työturvallisuus ja pidentää koneen 

käyttöikää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIDÄ TÄMÄ OHJEKIRJA TALLESSA 

 

Ohjekirjasta löytyvät turvallisuuteen liittyvät varoitukset ja ohjeet, kokoamisohjeet, huolto-ohjeet, 

osaluettelot ja kaaviot.   Säilytä ostokuitti ohjekirjaan liitettynä. Kirjoita kuitin/laskun numero 

kirjan etulehdelle. Säilytä kirja ja kuitti/lasku myöhempää käyttöä varten varmassa tallessa ja 

kastumiselta suojattuna. 

 

TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT VAROITUKSET JA OHJEET 

 

Varoitus: Konetta käytettäessä on aina noudatettava perusturvallisuusohjeita henkilö- ja 

materiaalivahinkojen välttämiseksi. 

 

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen koneen käyttöä! 

 

1.   Pidä työalue siistinä. Työalueen epäjärjestys aiheuttaa tapaturmariskejä. 

2.   Huolehdi työolosuhteista. Älä käytä sähkökoneita tai -työkaluja kosteissa tai märissä 

paikoissa. Älä pidä konetta sateessa. Järjestä työpaikalle hyvä valaistus.  Älä käytä 

sähkötyökaluja, jos paikalla on palavia kaasuja tai nesteitä. 

3.   Pidä lapset pois laitteen läheltä. Lapsia ei koskaan saa päästää työalueelle. Älä anna lasten 

koskea koneisiin, työkaluihin tai sähköjohtoihin. 

4.   Pane joutilaat laitteet varastoon. Kun työkalu ei ole käytössä, se on ruostumisen estämiseksi 

pantava kuivaan säilytyspaikkaan. Pidä työkalut lukkojen takana ja pois lasten ulottuvilta. 

5.   Älä ylikuormita työkalua. Se toimii paremmin ja turvallisemmin sille suunnitellulla teholla ja 

nopeudella. Älä käytä omatekoisia lisävarusteita työkalun tehon nostamiseksi. 

6.   Käytä työhön sopivaa työkalua. Älä yritä ottaa pienestä työkalusta tai lisälaitteesta 

suurempaa konetta vastaavaa tehoa. Älä käytä työkalua sellaiseen käyttöön, johon sitä ei ole 

suunniteltu. 

7.   Käytä asianmukaisia työvaatteita. Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja, jotka voivat 

tarttua liikkuviin osiin. Suosittelemme suojaavia, sähköä johtamattomia vaatteita ja 

pitäväpohjaisia jalkineita. Pitkät hiukset on laitettava kiinni. 

8.   Käytä silmä- ja kuulosuojaimia. Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvosuojainta, jos työssä 

syntyy metalli- tai puulastuja. Käytä hengityssuojainta, jos työkohteessa esiintyy metalli- tai 

puupölyä tai kemikaalihöyryjä.  

9.   Älä kurkottele. Seiso aina tukevasti ja hyvässä tasapainossa. Älä kurkottele käynnissä olevan 

koneen yli. 

10.  Pidä hyvää huolta työkaluista. Pidä työkalut terävinä ja puhtaina, jolloin ne toimivat 

paremmin ja turvallisemmin. Noudata voiteluohjeita ja huoltotaulukoita. Tarkasta virtajohdot 

säännöllisesti ja anna pätevän sähköasentajan vaihtaa vaurioituneet johdot. Tartuntakahvat on 

aina pidettävä puhtaina ja kuivina, eikä niissä saa olla öljyä tai rasvaa. 

11.  Katkaise virransyöttö. Irrota pistotulppa, kun betoninsekoitin ei ole käytössä tai kun sitä 

puhdistetaan, voidellaan tai säädetään. 

12.  Muista ottaa pois kaikki säätötyökalut. Varmista, että kaikki säätötyökalut on otettu pois 

koneesta tai sen työtasolta ennen kuin kytket koneen virtajohdon. 

13.  Varo ennakoimatonta käynnistymistä. Varmista, että koneen käyttökytkin on Off-asennossa 



ennen kuin kytket virtajohdon. 

14.  Ole valppaana. Katso, mitä olet tekemässä ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä mitään konetta 

väsyneenä. 

15.  Tarkasta koneen osien kunto. Ennen minkään työkalun käyttöä on jokainen vaurioituneelta 

näyttävä osa tarkastettava huolellisesti ja varmistettava sen asianmukainen toiminta ja 

käyttövarmuus. Tarkasta liikkuvien osien asetukset ja liikkeiden takertelemattomuus sekä kaikkien 

osien ja kiinnitysten kunto sekä asianmukaiseen toimintaan mahdollisesti vaikuttavat seikat. 

Rikkoutuneet osat on korjattava asianmukaisesti tai vaihdettava uusiin. Konetta ei saa käyttää, jos 

jokin sen sähkökytkimistä ei toimi moitteettomasti. 

 

16.  Varo sähköiskua. Varo kosketusta maahan kytkettyjen laitteiden pintoihin, kuten 

lämmityspattereihin, liesiin tai jääkaapin kotelointiin.  

17.  Varaosat ja lisävarusteet. Osien vaihto on syytä antaa ammattimiehen tehtäväksi. Käytä vain 

täysin alkuperäisiä osia vastaavia varaosia. Käytä aina lisävarusteita, jotka on tarkoitettu 

kyseiseen työkaluun. 

18.  Pidä riittävä turva-alue betoninsekoittimen ympärillä. Käyttäjää lukuun ottamatta kukaan ei 

saa olla kahta metriä lähempänä sekoitinta, joka on käynnissä. 

19.  Älä ylikuormita sekoitinta. Ylikuormitus voi vaurioittaa laitetta. 

20.  Älä siirrä sekoitinta, kun se on käynnissä. Sekoitin voi tällöin kaatua, jolloin sen moottori voi 

vaurioitua. 

21.  Älä käytä konetta, jos olet alkoholin, huumeiden vaikutuksen alaisena. Lue lääkkeen 

tiedoista ja varoitusteksteistä, vaikuttaako käyttämäsi lääke toimintakykyysi tai reaktioihisi. Jos et 

ole varma lääkkeen vaikutuksista, älä käytä konetta. 

 

 

Huomautus: Koneen suorituskyky voi vaihdella, jos sähköverkon jännite vaihtelee. Myös 

jatkojohdon käyttö voi vaikuttaa koneen suorituskykyyn. Älä käytä liian pitkää ja johtimiltaan 

pieniläpimittaista jatkojohtoa (min. 2,5 mm2). Erilaisia johtoja käytettäessä voi ilmetä jännitteen 

laskua. 

Varoitus: Tässä ohjekirjassa annetut varoitukset, huomautukset ja ohjeet eivät mitenkään voi 

kattaa kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. 

 

PAKKAUKSEN PURKAMINEN 

Kun kone puretaan pakkauksesta, varmista, että kaikkia osat ovat mukana. Katso toimitukseen 

kuuluvat osat viimeisellä sivulla olevasta asennuspiirroksesta. Jos osia puuttuu tai niissä näkyy 

vaurioita, ota yhteys myyjään tai valmistajaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KOKOAMINEN 

 

14) Kokoa pyörät aluslevyineen akselitapeille seuraavassa järjestyksessä: aluslevy – pyörä – 

aluslevy – sokka taitettuna siten, että pyörä pysyy varmasti akselilla, ja niin että aluslevyt tulevat 

pyörää vasten. 

→ →    

 

→ →  

  

 

15) Aseta tuki yhdyskappaleeseen siten, että kiinnitysreiät ovat kohdakkain. 



                
16) Työnnä ruuvi rei’istä läpi, ja pane toiselta puolelta kierrepäähän aluslevy ja mutteri ja kiristä se 

avaimella. 

→ →  

     →  

 

17) Nosta apumiehen kanssa rummun alaosa alarungon päälle kannattimiin. 

     →   

 

 

18) Työnnä ruuvi rei’istä läpi, ja pane toiselta puolelta kierrepäähän aluslevy ja mutteri ja kiristä se 

avaimella. 



      

 

Nosta apumiehen kanssa rummun toinen puolikas pois alaosasta kuvan osoittamalla tavalla. 

 

19) Kiinnitä sekoitinsiivet rummun alaosassa oleviin tyhjiin ruuvinreikiin. 

→ →  

   →      

 

 

21) Kiinnitä rummun yläosa ruuveilla kiinni alaosaan. 



              →        

 

     

 

22) Ruuvisarjaa 5 käyttäen kippauspyörään asennetaan ruuvi, joka pannaan paikalleen kuvan 

osoittamalla tavalla alakautta ja yläkautta pannaan jousi ja pysäytin. 

      →    

 

 

           

 

runko 
ruuvisarja 4 

ruuvisarja 5 

Tässä käytetään ruuvia. 



    MUISTA, ETTÄ KIILAHIHNA ON SÄÄDETTÄVÄ RIITTÄVÄN TIUKALLE! 

 

    SÄÄTÖ TEHDÄÄN MOOTTORIN TUKIPYLVÄÄN ASETUKSELLA. 

 

 26) Asenna moottorin suoja paikalleen ja kytke johdot oikein: 

 

    – kelta-vihreä moottorin suojan ruuviin 

 

    – sininen ylempään syöttöön 

 

    – ruskea alempaan syöttöön 

 

 

KÄYTTÖ 

 

    1) Aseta betoninsekoitin tukevalle alustalle. 

 

    2) Kytke virtajohto virransyöttöpistorasiaan. 

 

    3) Käännä virtakytkin ON-asentoon. 

 

    4) Lisää sekoitettavat ainekset rumpuun – älä ylikuormita! 

 

    HUOMAUTUS: Älä yritä siirtää betoninsekoitinta, kun se on täysi ja/tai käynnissä. 

 

    5) Aseta rumpu sekoitusasentoon ja lukitse kääntövarsi. 

 

    6) Älä koskaan jätä käynnissä olevaa betoninsekoitinta ilman valvontaa. 

 

    7) Käännä rumpu asentoon, jossa kaikki ainekset tulevat pois rummusta. 

 

8) Kun työ on tehty, käännä virtakytkin OFF-asentoon ja irrota virransyöttöpistoke 

pistorasiasta. 

 

    HUOLTO 

 

1) Huuhdo huolellisesti pois kaikki betonijäämät heti käytön jälkeen sekoittimen sisä- ja 

ulkopinnoilta. Katso, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta. 

2) Älä suihkuta vettä moottorin päälle tai sen ympäristöön. 

3) Tarkasta ja säädä käyttöhihnan kireys ensimmäisten 25 käyttötunnin jälkeen. Hihna ei saa 

antaa painettaessa myöten enempää kuin 0,5 cm. 

4) Tarkasta säännöllisesti kaikkien kiinnitysmuttereiden ja -ruuvien tiukkuus. 

5) Kehäpalkki on puhdistettava aina käytön jälkeen. 

 



 HUOMAA! 

 

 Älä hävitä mitään sähkö- tai elektroniikkalaitteita kotitalousjätteen mukana. 

Vie ne asianmukaisesti kierrätettäväksi. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

FÖRSÄKRAN OM EU ÖVERENSSTÄMMELSE 

Kauppahuone Harju Oy 

Myllypuronkatu 30 

33330 Tampere 

 
Förklarar at detta product: 

Vedkapsåg 2000 W 
Modell 34515 

Typ AXA 
 

förklarar följande överensstämmelse enl.   

 
EC Machinery(maskidirektivet)                              ISO 13849-1 

EC Low Voltage Directive(LVD)                              IEC 60364-4-41 

(lågspånningsdirektiv) 

 

Och att följande standarder har följts: 

EN 55014-1/A2:2011 

EN 55014-2/A2:2008 

EN 61000-3-2/A2:2009 

EN 61000-3-3:2008 

EN 12151:2007 

EN 60204-1/A1:2009 
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