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Denna bruksanvisning skall finnas tillgänglig på 

arbetsplatsen. Läs bruksanvisningen före användning och 

följ instruktionerna. 

Var extra uppmärksam på instruktioner märkta med 

denna symbol:  

 

                                              

         
 

Figur 1 

 

Spin 15 genomströmningsblandare består i huvudsak av följande delar:    
 

1. Ram med hjul 

2. Materialbehållare  

3. Blandningsrör 

4. Tömningshål  

5. Kapsling med strömbrytare 

6. Matarskruv  

7. Elmotor med reduktionsväxel  

8. Blandningsspjut  

9. Vattensystem med tryckregulator  

10. Skyddsgaller 

11. Vattenpump 
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Bäste kund, gratulerar till ditt köp: IMER:s 

genomströmningsblandare är resultatet av år 

av erfarenhet, är utrustade med innovativa 

tekniska lösningar och är mycket tillförlitliga. 
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1  Arbetssäkerhet 
 

Arbeta säkerhetsmedvetet.  

För att arbeta på ett säkert sätt, läs 

följande instruktioner noga innan du 

använder maskinen.  
 

Denna BRUKSANVISNING måste finnas 

tillgänglig på arbetsplatsen, av den person som 

är ansvarig, så att den alltid finns tillgänglig för 

konsultation. Bruksanvisningen bör ses som en 

del av maskinen och måste sparas under hela 

maskinens livslängd. (SS-EN ISO 12100) Om 

den skadas eller tappas bort kan en kopia 

rekvireras från generalagenten eller 

tillverkaren. 

Bruksanvisningen innehåller EG-försäkran om 

överensstämmelse (2006/42/EG), viktig 

information om arbetsplatsens iordning-

ställande, maskinens användning, maskin-

underhåll, och reservdelar. Det är nödvändigt 

att ha både adekvat erfarenhet och kunskap 

om maskinen före installation och användning 

av maskinen. 

För att garantera operatörens säkerhet, 

maskinens driftsäkerhet och lång livslängd, följ 

instruktionerna i denna manual noggrant och 

följ alla aktuella säkerhetsföreskrifter och 

gällande arbetsmiljölagstiftning för att 

förebygga olyckor på arbetsplatsen. Använd 
personlig skyddsutrustning (skyddsskor och 

lämpliga kläder, hjälm, handskar, skydds-

glasögon etc.). 

Var extra uppmärksam på instruktioner 

märkta med denna symbol: 
 

Se till att alla skyltar är läsbara. 

Det är absolut förbjudet att utföra 

någon form av modifikation på 

maskinens stålstruktur eller 

funktionella delar. 

 

IMER INTERNATIONAL frånsäger sig allt 

ansvar för eventuell skada på utrustning som 

inte har levererats av IMER som används 

tillsammans med maskiner från IMER. 
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IMER INTERNATIONAL och generalagenten 

frånsäger sig allt ansvar för underlåtenhet att 

följa lagar och regler som styr användningen av 

denna utrustning, i synnerhet; felaktig 

användning, bristfällig strömförsörjning, 

bristande underhåll, otillbörliga modifikationer 

och total eller partiell underlåtenhet att iaktta 

instruktionerna i denna bruksanvisning. 

IMER INTERNATIONAL förbehåller sig rätten 

att ändra blandarens specifikationer och/eller 

innehållet i bruksanvisningen utan skyldighet 

uppdatera tidigare maskiner och/eller 

bruksanvisningar.  

 

 

 

2 Tekniska specifikationer 
 

Tabell 1 

Tekniska specifikationer 

Modellbeteckning 

Spin 15 / Spin 15 A Enhet 

1106100 / 110602  1106101 / 110603  

Nominell spänning 230 220 V 

Frekvens 50 60 Hz 

Vattenanslutning 1/2”  

Motoreffekt, blandarmotor 1,4 kW 

Motoreffekt, vattenpump 0,45 kW 

Vattentryck utan pump, min 2,0 bar 

Maximal effekt 7,75 kW 

Blandningshastighet, riktvärde 15 l/min 

Dimensioner       L 

                          B 

                          H 

1380 

720 

1165 – 1095 - 950 

mm 

mm 

mm 

I lastnings höjd  1165 – 1095 - 950 mm 

Volym, materialbehållare 60 l 

Maskinens vikt 78 kg 

Vikt, med vattenpump 85 kg 

Ljudtrycksnivå LpA(1m) 

Ljudeffekt LWA 

<76 

88 
dB(A) 

Designstandarder 
SS EN ISO 12100 

SS EN 60204-1,  SS EN 12001 
 

 

 

3 Designstandarder 

Genomströmningsblandaren har designats och 

tillverkats enligt de standarder som uppges i 

tabell 1. 

4 Ljudnivå  

I tabell 1 anges maskinens ljudtrycksnivå (LpA 

vid 1m) uppmätt vid användarens öra och 

ljudeffektnivå (LWA) uppmätt enligt SS-EN ISO 

3744 (2000/14/CE). 
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5 Funktionssätt 

Genomströmningsblandaren är utformad för 

att användas på byggarbetsplatser, för att 

blanda alla typer av torrbruksprodukter som 

av tillverkaren anges som kompatibla med 

denna typ av blandare: murbruk, fix, cement, 

kalkrappning, putsbruk mm.  

 

5.1 Beskrivning av blandaren 

(Se figur 1) 

Blandaren består av en ram med hjul (1) som 

håller upp en materialbehållare (2), ett 

blandningsrör (3), ett vattensystem med 

tryckregulator (9) och en el-kapsling med 

strömbrytare (5). 

Några modeller av genomströmningsblandaren 

levereras med vattenpumpen (11) monterad. 

Maskinen matas (genom att tömma säckar eller 

på annat sätt) med förblandade torrbruks-

produkter genom skyddsgallret på material-

behållaren. En matarskruv (6), som drivs av 

elmotorn med reduktionsväxel (7), 

transporterar materialet av till blandningsröret. 

I blandningsröret tillsätts vatten från 

vattenpumpen via vattensystemet med 

tryckregulator och blandas av blandningsspjutet 

(8) som är ihopkopplat med matarskruven. 

Den färdiga blandningen matas ut genom 

tömningshålet (4) där den kan samlas upp i 

murarbaljor, murarhinkar, skottkärror eller 

dylikt för att manuellt appliceras på önskat sätt. 

 

 

6 Generella 

säkerhetsåtgärder 
 

Säkerställ att alla skydds-

anordningar är monterade och i 

gott skick innan genomströmnings-

blandaren används. 
 

Stick aldrig in händer och/eller 

verktyg i materialbehållaren eller 

tömningshålet under drift. 
 

Använd endast genomströmnings-

blandaren i väl ventilerade 

utrymmen. 
 

Följ alltid aktuella regler och lagar gällande 

arbetssäkerhet.  

Var försiktig vid hantering av säckar för att 

förhindra dammbildning och inandning av farligt 

damm, om dammbildning inte kan undvikas 

måste andningsskydd användas. 
 

 

Använd aldrig blandaren i miljöer 

där det finns risk för explosioner 

eller brand. 
 

Blandaren är inte försedd med egen belysning, 

därför måste arbetsplatsen belysas tillräckligt 

på annat sätt 

Placera anslutningskablar på ett sådant sätt att 

de inte riskerar att skadas. Ställ aldrig maskinen 

på elkablar. 

Se till att elanslutningarna är skyddade mot risk 

för inträngande vatten i anslutningspunkterna. 

Använd endast kontakter och kopplingar 

utrustade med vattenskydd. 

Använd aldrig skadade, otillräckliga eller 

provisoriska elledningar eller kablar utan 

jordning för att ansluta genomströmnings-

blandaren till elnätet. 

Reparationer av elsystemet får endast utföras 

av personer med tillräcklig kunskap. Koppla 

alltid bort blandaren från elnätet innan 

underhåll eller reparationer utförs. 

Låt inga elkablar komma i kontakt med 

maskinens rörliga eller flyttbara delar, 

blandarens metalldelar kan då bli 

strömförande! Elfara! 
 

Varning! 

Håll händerna borta från 

tömningshålet! 
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7 Elsäkerhetsanordningar 

IMER Spin 15 genomströmningsblandare 

uppfyller standarden SS-EN 60204-1, med 

skydd mot vattenstänk, överlast och oönskad 

start efter strömavbrott. 

Genomströmningsblandarens elanslutning 

måste vara jordad. 

 

 

8 Skydds- och säkerhets-

anordningar 

IMERs blandare är försedda med mekaniska 

skyddsanordningar som täcker de farliga 

delarna. Dessa skyddsanordningar måste vara 

monterade och hållas i gott skick. Exempel på 

sådana skydd är fläktkåpan på elmotorn och 

skyddsgallret (10) som hindrar kontakt med 

matarskruven. (fig. 1) 

Maskinen är utrustad med en gränslägesbrytare 

som omedelbart stoppar de roterande delarna 

om blandningsröret demonteras. 

 

 

9 Transport 
 

Varning! Koppla alltid ur 

elanslutningen före flytt av 

maskinen. 
 

Koppla bort vattenanslutningen innan 

blandaren flyttas. 

Endast en ytterst liten mängd torrbruk 

får finnas i materialbehållaren vid 

transport. 

Genomströmningsblandaren kan förflyttas 

manuellt genom att lyfta blandaren i handtagen 

på blandningsröret, figur 2, och putta den i 

önskad riktning. 
 

• Varning! Kontrollera alltid före lyft 

att alla maskinens delar sitter korrekt 

och säkert monterade och att det 

inte ligger några lösa föremål på 

maskinen. 
 

 
Figur 2 

 

• Varning! Lyft försiktigt så att 

maskinen inte kommer i svängning. 
 

• Varning! Lyft endast maskinen i 

lyftpunkterna enligt figur 3 vid 

maskinella lyft. 
 

För att lyfta maskinen med kran, eller liknande, 

haka fast en delad lyftstropp i maskinens två 

lyftpunkter på säckskäraren. (Fig. 3) 

 

 
Figur 3 

 

För att underlätta transport kan maskinen 

demonteras enligt figur 8. 
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10 Installation 

Placera genomströmningsblandaren på en plan 

yta i ett utrymme med tillräcklig ventilation där 

den inte står i vägen under användning eller vid 

rengöringen efter arbetspasset. 

Genomströmningsblandaren skall stå på en 

horisontell yta eller med en liten lutning så att 

den lutar lite nedåt mot tömningshålet.  

 

 

11 Anslutningar 

11.1 Elanslutning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 
 

Säkerställ att nätanslutningens 

spänning, frekvens och säkring 

överensstämmer med maskinens 

specifikationer enligt tabell 1. 
 

Elanslutningen måste vara utrustad med 

jordfelsbrytare och säkring mot överström. 

Anslutningskabeln måste ha tillräcklig storlek 

med hänsyn till längden och krävd spänning för 

att undvika spänningsfall. 

Använd inte en kabel uppsnurrad på en 

trumma. Anslutningskabeln måste vara flexibel 

och av nötningståligt material, till exempel av 

typ H07RN-F. 

Säkerställ att alla säkerhetsanordningar är 

monterade och i gott skick innan maskinen 

ansluts till elnätet. Kontrollera särskilt att 

skyddsgallret sitter fast väl, att alla kablar är i 

gott skick och att kontakterna inte är blöta. 

Koppla in anslutningskabeln till blandarens 

stickkontakt på elkapslingen. (Fig. 4) 

11.2 Vattenanslutning 

Se figur 1. 

Anslut vattenslangen till vattensystemet med 

tryckregulator (9) eller om blandaren är 

försedd med vattenpump kopplas vattnet till 

vattenpumpen. 
 

Genomströmningsblandare utan 

vattenpump måste anslutas till en 

vattenkälla med ett flöde på minst 

20 l/min med minst 2 bars tryck. 
 

Om en genomströmningsblandare 

försedd med vattenpump startas 

utan vattentillförsel kommer 

packningen att överhettas och 

förstöras.  
 

Om en blandare med vattenpump 

förses med vatten från en behållare 
måste den placeras så att 

vattenytan är minst en meter 

ovanför än vattenpumpen.  
 

Vattentrycket får inte överstiga 3 

bar. 
 

Avlufta alltid vattensystemet med 

rätt ventil före start.  

 

 

12 Last- och tömningshöjd 

Se figur 5. 

Genomströmningsblandaren Spin 15 kan 

användas i tre olika arbetshöjder. 

Benen kan skjutas in i ramen och låsas fast med 

sprintar i tre fasta lägen som ger olika 

arbetshöjder för lastning och tömning: 

1) Lämplig för direkt tömning i brukspump av 

typen IMER SMALL 50. 

2) Lämplig för direkt tömning i skottkärra. 

3) Lämplig för direkt tömning i murarhink. 
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Figur 5 

 

 

13 Idrifttagning 
 

Använd alltid start/stopp-knappen 

för att starta och stänga av 

blandaren under arbetet. 
 

Häll torrbruksblandningen i materialbehållaren. 

Placera säcken med torrbruk på skyddsgallret 

(Fig. 1, del 10) över säckskäraren och lyft i 

säckens hörn för att helt tömma säcken.  

(Fig. 6) 

 

Figur 6 

Placera önskad uppsamlingsbehållare under 

tömningshålet och starta maskinen med start-

knappen. 

Justera vattenmängden med kranen för att få 

önskad konsistens på blandningen medan 

maskinen är igång. Gör små justeringar åt 

gången, vrid kranen högst ett halvt varv var 

15:e sekund.  

Maskinen är utrustad med ett skydd mot 

oönskad start efter strömavbrott. För att åter 
starta maskinen efter ett strömavbrott tryck 

på start-knappen. 

Tryck på den röda stopp-knappen (OFF) för 

att stoppa maskinen i ett nödläge, då stannar 

alla rörliga delar. Koppla sedan bort maskinen 

från elnätet genom att dra ur kontakten.  

 

Termiskt överlastskydd: 
 

Motorn är skyddad mot över-
hettning med ett termiskt över-

lastskydd som bryter strömmen till 

maskinen. Om så har skett är det 

nödvändigt att vänta tills motorn 

har svalnat för att sen starta 

maskinen med start-knappen. 

 

 

14 Användning 
 

Skyddsgallret måste alltid vara 

korrekt monterat när maskinen 

används. 
 

Använd alltid erforderlig personlig 

skyddsutrustning under arbetet. 
 

Skyddsgallret fixeras genom att skruven (2), 

som sitter på säckskäraren, skruvas in i fästet 

(1) på skyddsgallret och dras åt. Säckskäraren 

fungerar även som stöd åt skyddsgallret. 

Skruven (2) hålls på plats på säckskäraren av en 

stoppring (3). Fästet (1) är permanent 

monterat på skyddsgallret. (Fig. 7) 
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Figur 7 

 

14.1 Pauser under arbetet 

Låt inte genomströmningsblandaren stå stilla 

mer än högst 30 minuter under arbetet. Vid 

långa stunder av stillestånd börjar blandningen 
stelna och kan sätta igen blandningsröret. Om 

inget material kommer ut ur tömningshålet när 

maskinen går måste blandningsröret rengöras. 

Stäng av maskinen, rengör enligt 

instruktionerna i kapitel 15, återmontera och 

starta maskinen på nytt. 

 

 

15 Stänga av och rengöra 

blandaren 
 

Säkerställ alltid att maskinen är 

avstängd med stopp-knappen och 

att stickkontakten dragits ur innan 

någon del demonteras. 
 

Stäng av maskinen med stopp-knappen vid 

arbetspassets slut. Dra ur stickkontakten till 

nätanslutningen, stäng vattenkranen, öppna 

ventilen och koppla loss vattenslangen från 

blandningsröret. 

Montera loss blandningsröret (1) och 

blandningsspjutet (3) genom att vrida 

blandningsröret så att hakarna (2) hakas ur och 

sen lossa blandningsspjutet. (Se figur 8) 

Töm blandningsröret och skölj sedan av 

blandningsröret och blandningsspjutet med 

vatten och torka av noga med en trasa.  

Montera fast blandningsspjutet och trä sedan 

över blandningsröret och vrid för att haka fast 

det. 

 
Figur 8 

Säkerställ att ventilerna är stängda innan 

maskinen startas på nytt. 

Om genomströmningsblandaren inte skall 

användas på flera dagar så måste 

materialbehållaren tömmas helt. 

 

 

16 Underhåll 
 

Underhållsarbete får endast utföras 

av personer med nödvändig 

kunskap, när motorn är avstängd, 

elanslutningen är urdragen och 

materialbehållaren har tömts. 
 

Kontrollera dagligen att vattenfiltret vid 

snabbkopplingen till vattenpumpen/ 

tryckregulatorn är rent. 

Kontrollera varje vecka blandningsspjutets 

skick och byt om det behövs. 

Kontrollera varje vecka att elmotorn är ren 

och fri från damm, rengör vid behov med 

tryckluft. 

Kontrollera varje vecka att stickkontakternas 

hon- och handelar är rena, torra och utan rost. 
 

Förbrukad olja måste omhändertas 

enligt gällande lagstiftning. 
 

 

Håll alla skyltar och 

varningssymboler på maskinen 

läsliga. 
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17 Varning för kvartsdamm 
 

Bearbetning, som till exempel slipning, sågning 

och borrning, av material som innehåller kisel, 

till exempel betong, keramik och glas, eller 

hantering av torrbruk kan ge upphov till 

kvartsdamm i luften. Det innebär luftburna 

kristaller av kvarts, d.v.s. kiseldioxid. Mineralet 

kvarts är huvudbeståndsdelen i sand, tegel, 

granit och flertalet andra stenar. 

 

Upprepad eller kraftig inandning av kvarts-

damm kan ge upphov till allvarliga eller dödliga 

andningssjukdomar som den obotliga 

sjukdomen silikos, även känd som 

stendammslunga. 

 

Arbetsmiljöverket och andra myndigheter har 

även klassat luftburet respirabelt kvartsdamm 

(partikelstorlek <5μm) som cancer-

framkallande.  

 

Iaktta stor försiktighet vid utförande av 

arbetsuppgifter som kan skapa luftburet 

kvartsdamm för att förhindra spridning och 

inandning av kvartsdamm. 

 

Använd godkända andningsskydd om det finns 

risk för inandning av farligt damm. Användning 

av andningsmasker av papper eller kirurgiska 

masker som inte är avsedda för kvartsdamm 

rekommenderas inte då de inte kommer att 

skydda användaren tillräckligt.  

 

 

 

Risken från exponeringen av luftburna partiklar 

påverkas av hur ofta och mycket man utsätts. 

Arbeta i välventilerade utrymmen för att 

minska exponeringen och använd lämplig 

skyddsutrustning som en andningsmask, 

speciellt anpassad för att filtrera bort 

mikroskopiska partiklar. Använd luftrenare där 

det är möjligt. Använd industridammsugare 

med HEPA-filter för att fånga in så mycket 

damm som möjligt. 

 

 

 
 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och råd: 
 

Från informationsbladet Kvartsdamm kan 

orsaka silikos (ADI 244): 

”Använd andningsskydd om riskbedömningen 

visar att det behövs. En halvmask med filter 

klass P3 är ett exempel på andningsskydd som 

normalt ger tillräckligt skydd mot 

kvartsdamm.” 

 

För ytterligare information gällande bland annat 

riskbedömning se AFS 2015:2: 

”Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna 

råd om kvarts – stendamm i arbetsmiljön” 
 

www.av.se 
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18 Felsökning 
 

Problem Orsak Åtgärd 

Maskinen startar inte när 

start-knappen trycks in 

Anslutningen är strömlös (har 

en säkring löst ut?) 

Maskinen är strömlös, 

kontrollera kablar och 

kontakter. 

Automatsäkringen har löst ut, 

återställ med knappen vid 

strömbrytaren. 

Termiska överlastskyddet 

bryter strömmen så länge 

motorn är för varm.  

Blandningsröret ej korrekt 

fastsatt, gränslägesbrytaren 

bryter strömmen. 

Kontrollera de intill listade 

punkterna. 

 

Automatsäkringen löser ut 

vid start  

Material har härdat i 

maskinen. 

 

Materialet kräver mer vatten 

för att blandas 

Töm maskinen helt, rengör 

och starta om med nytt 

material. 

Öka vattenmängden som 

tillsätts. 

Blandningens konsistens 

växlar, för tjock eller för 

tunn 

Otillräcklig vattentillförsel: 

klämd eller vikt vattenslang. 

igensatt inloppsfilter till 

vattenpumpen. 

igensatt filter till 

tryckregulatorn. 

fel på tryckregulatorn. 

Kontrollera de intill listade 

punkterna.  

Det fortsätter att rinna 

vatten från blandnings-

röret även när maskinen 

är avstängd. 

Magnetventilen trasig. Kontakta en IMER 

serviceverkstad. 

Inget material kommer ut 

ur tömningshålet. 

Blandningsröret är igensatt: 

Behållaren som används för 

uppsamling är för hög och 

hindrar materialet från att 

komma ut. 

Tömningshålet är igensatt. 

Kontrollera de intill listade 

punkterna.  

Blandningen är inte 

optimal 

Det använda materialet passar 

inte för den här typen av 

blandare. 

Blandningsspjutet är slitet 

Rådfråga materialtillverkaren 

om materialet passar till denna 

typ av blandare. 

Byt blandningsspjut. 
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19 Bortskaffande 

Den uttjänta maskinen måste avyttras och 

återvinnas enligt gällande lagstiftning. 

 

 

 

Symbolen med den 

överkorsade soptunnan på 

maskinen betyder att 

produkten skall bortskaffas 

separat från annat avfall då 

den tjänat ut. 

 

Användaren är skyldig att lämna in maskinen 

till lämplig separat insamling av elektriska och 

elektroniska produkter eller lämna tillbaka den 

till försäljningsstället då en ny motsvarande 

maskin köps. Producenten är ansvarig för att 

anvisa lämpligt omhändertagande. Lämplig 

separat insamling, följd av miljöanpassad 

behandling och bortskaffande bidrar till att 

förhindra potentiell skada på miljö och hälsa 

och uppmuntrar återanvändning och åter-

vinning av de material maskinen består av. 

Felaktigt bortskaffande av maskinen kan 

medföra påföljd som föreskrivs i lag. 

 

 

20 Appendix 

I den flerspråkiga versionen av bruksanvisningen 

för Spin 15 A finns ett appendix med 

sprängskisser, kopplingsschema och reservdels-

listor. Notera att figurnumreringen i den 

flerspråkiga versionen av bruksanvisningen skiljer 

sig från den svenska. 

 

21 Försäkran om 

överensstämmelse 

Bilagt den flerspråkiga versionen av 

bruksanvisningen finns ”DICHIARAZIONE CE DI 

CONFORMITA’”. Här följer den svenska 

översättningen: 

1. EG-försäkran om överensstämmelse för 

maskiner (Direktiv 2006/42/EG Bilaga II-A, 

2000/14/EG Bilaga II) (Översättning) 

2. Tillverkare och innehavare av tekniska 

dokument (Namn) 

3. Adress: (Adress) 

4. Intygar härmed att  

5. Genomströmningsblandaren 

(Betongblandare Bilaga 1, punkt 11, Direktiv 

2000/14/EG) (Modellbeteckning) 

6. Karakteristisk parameter: Trumkapacitet: 

(Värde) 

7. Serienummer: (Värde) (med artikelnummer 

och vikt) 

8. Är i överensstämmelse med riktlinjerna i 

Direktiv 2006/42/EG och 2000/14/EG och 

gällande lagstiftning. 

9. Är i överensstämmelse med följande övriga 

EU-direktiv: 2014/30/EG, 2014/35/EG. 

10.Följande (del/avsnitt) standarder och 

tekniska specifikationer har använts;  

SS-EN ISO 12100, SS-EN 60204-1,  

SS-EN 12151, SS-EN ISO 3744. 

11.Uppmätt ljudeffektnivå (Värde) 

12.Garanterad ljudeffektnivå (Värde) 

13.Testerna för denna överensstämmelse är i 

enlighet med bilaga V i Direktiv 2000/14/EG. 

14.(Plats, datum) 

15.Divisionsdirektör (Underskrift) 
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22 Garantivillkor 

Bilagt den flerspråkiga versionen av 

bruksanvisningen finns ”CONDIZIONI DI 

GARANZIA”. Här följer den svenska 

översättningen:  

Service enligt garantivillkor måste efterfrågas 

av närmsta auktoriserade serviceverkstad 

(kontakta din återförsäljare för information 

eller se listan över tillgängliga service-

verkstäder på www.imergroup.com under 

Service). Köparen måste åberopa garanti och 

presentera dokument som visar inköpsdatum 

för produkten i fråga. 

Garantin omfattar reparation eller utbyte av 

delar med fabrikationsfel. 

För alla IMER INTERNATIONALs produkter 

gäller ett års garanti räknat från leveransdatum 

till användaren. Reparationer som utförs under 

garantitiden påverkar inte den allmänna 

garantitiden. Garantin omfattar reparation eller 

utbyte av alla delar med fabrikationsfel; om 

reparationen utförs på annan plats än hos 

auktoriserad serviceverkstad står användaren 

alla transportkostnader.  

Alla reparationer som utförs under garanti 

måste, även om de utförs på en auktoriserad 

serviceverkstad, godkännas i förväg av IMER 

INTERNATIONALs serviceavdelning.  

Garantin gäller inte i följande fall: 

• När reparationen eller reservdelsbytet har 

utförts av en icke auktoriserad 

serviceperson. 

• När problemet är orsakat av användande 

av icke-originalreservdelar.  

• När användaren monterat tillbehör som 

inte är original eller som inte är 

specificerade i bruksanvisningen.  

• När produkten modifierats, reparerats 

eller plockats isär av användaren eller 

andra icke auktoriserade personer.  

• När det utan IMER:s tillåtelse gjorts 

modifieringar i produkten som kan påverka 

produktens korrekta användning.  

• Vid felaktig start, vid felaktig användning av 
produkten, vid underlåtenhet att följa 

instruktionerna i bruksanvisningen eller vid 

underlåtelse att följa det rekommenderade 

underhållsschemat.  

• I händelse av naturkatastrof.  

• Vid fel uppkomna av normalt slitage.  

• Vid fel som uppstår på grund av användning 

av felaktigt bränsle eller smörjmedel.  

• Vid av fel på elektriska komponenter 

orsakat av ett otillräckligt elsystem, fel i 

elsystemet, eller för att elanslutningarna 

gjorts utan att instruktionerna i 

bruksanvisningen följts. 

Eventuella tvister i samband den denna garanti 

löses i Sienas allmänna domstol i Poggibonsi 

Italien. 

 

 


