Sørg for at bin er ren. Viktig.

Koble på strøm - Hvis du bruker en generator sørg for at den er min 20KVA.

Fyll materialet i bin med ca ½ L av vann. Kjør aldri apparatet tørre, vil det brenne opp Rotor/Stator.

Material bin
Rotor/Stator

Koble mørtel manometer til Rotor / stator

Spyl vann gjennom mørtelslangen ved hjelp av vannkran adapter. Når du er ferdig tømm ut alt vannet fra mørtel
slangen

Pre-smøre mørtel slangen ved å helle på 1L av tapet lim eller annen type smøremiddel inn i enden av mørtel
slange som kobles til Rotor / stator. Smøremiddel vil bli spylt gjennom mørtelslangen med den første blandingen.

Koble mørtel slange til Rotor / Stator.

Hvis du bruker en fjernkontroll koble den på kontakt nå.

Fjernkontroll kontakt

Sla på pumpemotoren bryteren (til høyre). Trykk på den Grønne hovedstrømbryteren. Grønt lys lyset skal tennes.
Maskinen er klar til kjøre.

Pump motor bytte

Fyll bin med ferdigblandet materiale. Maskinen styres med fjernkontrollen hvis du bruker en. Trykk på
fjernkontrollen for å starte maskinen, justere hastigheten til ønsket hastighet og kjøre materialet gjennom mørtelen
slangen. Når materialet kommer ut enden av slangen stopp og sette på munnstykket hvis du kommer til å bruke
en. Sjekk alltid trykk i mørtel slange. Bør være ca 1 bar trykk for hver meter av slangen. Hvis slangen blir plugget,
stopp pumpemotoren og bruk spyleslangen koblet til en vannforsyning å skylle ut blokkering. Hvis blokkeringen
ikke vil rense ut, kjør pumpemotoren i revers for 1-2 sekunder å fjerne trykket i mørtel slange (sjekk trykk måler),
deretter koble fra og rense ut. Hvis maskinen slår seg av på grunn av for mye trykk, åpne kabinettet og trykk reset
knappen. Begynn på nytt.

Fra Koble maskinen.

På undersiden av mørtel bin er en tappeskrue . Ta den ut å drenere resten av vannet ut av mørtelen bin. Sett inn
igjen når du er ferdig.

Tappeskrue

Rengjør utsiden med såpevann.
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