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Kjære kunde!
Monti takker for at du har kjøpt ett av våre produkter og inviterer deg til å lese denne driftsinstruksen. Her finner du 
all nødvendig informasjon for korrekt bruk av maskinen. Vi anbefaler å lese hele driftsinstruksen og å overholde disse 
anvisningene. Oppbevar håndboken slik at den ikke blir ødelagt. Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel 
og andre forpliktelser, slik at endringer og forbedringer kan legges inn i den kopien du allerede har mottatt.
Det er ikke tillatt å kopiere eller oversette noen deler av denne håndboken uten skriftlig tillatelse fra produsenten.
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Eiers og/eller brukerens ansvar1. 
Denne driftsinstruksen er en del av leveransen av MBX ® Bristle Blaster ® og må alltid - også salg videre - følge med 
maskinen. Eier og/eller bruker av MBX ® Bristle Blaster ® må gjøre seg kjent med driftsinstruksene før MBX ® Bristle 
Blaster ® tas i bruk.
Produsenten tar ikke ansvar for person- og materielle skader som skyldes ikke tillatt eller feil bruk av MBX ® Bristle 
Blaster ®.

Emballasje2. 
Emballasjematerialet må deponeres iht. det respektive lands gjeldende forskrifter.

Viktig sikkerhetsinformasjon og sikkerhetsanvisninger3. 
Lovpålagte ulykkesforebyggende forskrifter og andre generelle anerkjente sikkerhetstekniske, arbeidsmedisinske 
regler og ulykkesforebyggende forskrifter for elektrisk drevne arbeidsverktøy må overholdes. All annen bruk anses 
som ikke tiltenkt bruk. Produsenten tar ikke ansvar for skader som oppstår pga. ikke tiltenkt bruk. Driftsinstruksen er 
del av leveransen og må overleveres den nye eieren hvis MBX ® Bristle Blaster ® selges videre. For sikker bruk må 
man påse at MBX ® Bristle Blaster ® kun betjenes, vedlikeholdes og repareres av sakkyndige personer med relevant 
opplæring. En kvalifisert person er en person som pga. utdanning, erfaring og opplæring samt kunnskap om gjeldende 
normer, bestemmelser og ulykkesforebyggende forskrifter, har fått tillatelse til å utføre det respektive arbeid, og som 
dermed kan oppdage og unngå eventuelle farer.
Det er eiers ansvar at personer som har ansvar for drift, stell, vedlikehold og reparasjon har lest og forstått driftsin-
struksen og overholder den på alle punkter, for å:

-- unngå farer for brukers og tredjepersoners liv og lemmer
-- sikre driftssikkerheten til MBX ® Bristle Blaster ® og
-- utelukke nedetid og miljøskader pga. feil bruk.

Ansvarsområdene under arbeidet må være tydelig klarlagt og må overholdes, slik at det ikke oppstår usikkerhet ved-
rørende sikkerhetsansvaret. Mekanisk vedlikeholdsarbeid må utføres i angitte tidsintervaller og i angitt omfang.

Etter reparasjoner må alle demonterte verneinnretninger monteres korrekt på plass igjen. Verneinnretningene og deres 
vernevirkning må kontrolleres av en fagperson før maskinen tas i bruk. Demontering, utkobling og/eller forbikobling av 
skillende verneinnretninger (deksler, beskyttelsesskjermer, startbryter osv.) og/eller sikkerhetsverneinnretninger kan 
føre til alvorlige helse- eller materielle skader, og er derfor strengt forbudt fra produsentens side!
Produsenten gir garanti for MBX ® Bristle Blaster ® iht. salgs- og leveringsbetingelsene.
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Garantiansvaret opphører hvis:

-- det oppstår skader pga. feil bruk
-- personer uten tillatelse utfører reparasjoner eller annen inngripen
-- det brukes tilbehør og reservedeler som ikke er tilpasset MBX ® Bristle Blaster ®

Motorskader må rapporteres så snart de oppdages. MBX ® Bristle Blaster ® må merkes tilsvarende. Mangler må 
utbedres omgående for å redusere skadeomfanget i størst mulig grad, og slik at maskinens sikkerhet ikke reduseres. 
Garantiansvaret opphører dersom dette ikke overholdes.

Arbeidsområde4. 
1. Hold arbeidsområdet rent. Pålessete arbeidsområder og arbeidsbenker medfører fare for skader.

2. Pass på at barn, personer uten berettigelse eller personer uten vernebriller og andre verneinnretninger kommer 
inn på arbeidsområdet.

3. Verktøyet må kun benyttes i arbeidsområder som er godt luftet. Arbeid aldri i nærheten av antennelige væsker eller 
gasser med dette verktøyet. Motoren på dette verktøyet kan sprute ut gnister, og gnister kan antenne ild.

Personlig sikkerhet 4.1 
Bruk egnede verneklær. Benytt 1. aldri vide klær, smykker eller andre klesplagg som kan trekkes med av bevege-
lige deler. Bruk hansker og sklisikre sko. Beskytt langt hår med pannebånd eller hårnett for å unngå at det fanges 
opp av de bevegelige delene.
Bruk alltid vernebriller, støvbeskyttelsesmaske, hørselsvern, hansker og egnet verneklær!2. 
Pass på at verktøyet holdes på en sikker måte mens det er i drift. Pass alltid på at du selv står godt og sikkert.3. 
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Bruk av verktøyet og pliktene det medfører4.2 
Etter montering av 1. MBX ®-tilbehør som opptakssystem og Bristle Blaster ®-bånd må unbrakonøkkelen fjernes. 
Du må alltid forsikre deg om at unbrakonøkkelen er fjernet før verktøyet slås på.
Unngå at verktøyet slås på utilsiktet. Bær 2. aldri det tilkoblete verktøyet, så lenge hånden din befinner seg på 
startbryteren. Pass på at startbryteren ikke aktiveres ved tilkobling til strømforsyningen.
Vær forsiktig. Behandle verktøyet med omhu. Bruk sunn fornuft.3. 
Du må 4. ikke bruke dette eller andre verktøy når du er sliten.
Avstanden må holdes slik at personer ikke skades av objekter som slynges bort. Under drift må det ikke oppholde 5. 
seg noen personer foran eller ved siden av brukeren.
Ta godt vare på verktøyet. Følg anvisningene angående bytting av tilbehør. 6. (Se kapittel 5 Start og 6.1 
Vedlikehold).
Hvis verktøyet ikke skal brukes, før vedlikehold eller ved bytting av tilbehør, må verktøyet slås av og kobles fra 7. 
strømforsyningen.
Før skifte eller inspeksjon av 8. MBX ®-tilbehør, som opptakssystem og Bristle Blaster ®-bånd må verktøyet 
kobles fra strømforsyningen. Det må ikke utføres vedlikeholdsarbeid på verktøyet mens verktøyet er koblet til 
strømforsyningen.
MBX9.  ® Bristle Blaster ®-båndet må aldri berøres mens verktøyet er i drift.
Kontroller de elektriske tilkoblingsledningene og bytt dem ut hvis de er skadet. Hold det vertikale håndtaket og 10. 
verktøykroppen tørr, ren og fri for olje og fett. En skitten kapsling og/eller håndtak kan føre til ulykker.
Bruk verktøyet kun ved angitt spenning. Avvikende spenning kan skade verktøyet eller føre til personskader.11. 
Hold verktøy og tilbehør rent, slik at arbeidsresultatet blir mest mulig effektivt. Følg anvisningene vedrørende 12. 
vedlikehold av verktøyet og skifte av tilbehør. Kontroller elektriske kabler regelmessig og skift dem ut hvis de er 
skadet. Rengjør regelmessig viften med en trykkluftpistol for å sikre problemfri luftsirkulasjon i maskinen.

Du finner mer informasjon om arbeidsmiljø og -sikkerhet på følgende nettsider:
http://europe.osha.eu.int (Europe) http://www.osha.gov (USA)
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Spesielle sikkerhetsinformasjoner4.3 
Før hver bruk må man kontrollere verktøyet nøye for å finne eventuelle skadete eller defekte deler eller andre 1. 
forhold som kan påvirke driften av verktøyet. Bruk aldri verktøyet når det er skadet eller feil innstilt. Alle skadete 
verneinnretninger, startbrytere eller andre defekte deler må repareres eller byttes ut av en autorisert service-
tekniker, hvis det ikke finnes anvisninger i denne håndboken som sier noe annet. Verktøyet må aldri brukes med 
defekt startbryter.
Bruk skrutvinger eller en skrustikke for å sikre arbeidsstykket som skal behandles. Bruk alltid begge hendene 2. 
når du betjener verktøyet.
Verktøyet må kun brukes med originalt 3. MBX ®-tilbehør, som opptakssystem og Bristle Blaster ®-bånd. 
MBX ® Bristle Blaster ® -båndet er konstruert spesielt for bruk sammen med MBX ® Bristle Blaster ® 
3200X, og må derfor ikke brukes sammen med annet tilbehør eller andre maskiner.
Etter skifte av 4. MBX ® Bristle Blaster ®-båndet må opptakssystemet kontrolleres for korrekt montering.
Hvis verktøyet legges på et arbeidsbord eller på gulvet, må skiltet med den elliptiske (ovale) påskriften "5. MBX ®" 
alltid peke oppover.
Hvis verktøyet ikke er i bruk, må det kobles fra strømforsyningen og oppbevares tørt på et egnet sted, for å hindre 6. 
bruk uten tilsyn eller at uvedkommende bruker verktøyet når personen som er berettiget til å betjene verktøyet 
ikke er til stede.
Ved bruk må man alltid holde fast på verktøykroppen og på det vertikale håndtaket.7. 
MBX8.  ® Bristle Blaster ®-båndet må brukes i korrekt arbeidsretning.
MBX9.  ® Bristle Blaster ®-båndet kan skape gnister ved bearbeiding av harde overflater.
Bær aldri verktøyet etter kabelen. Beskytt kabelen mot varme, skarpe kanter og overkjøring. 10. 
Hvis verktøyet plutselig føles annerledes (vibrasjonsstyrke) eller gir fra seg en annen lyd (tonehøyde), må verk-11. 
tøyet straks slås av og MBX ®-tilbehøret, som opptakssystem, Bristle Blaster ®-bånd, må kontrolleres for å finne 
eventuelle skader.

Elektrisk sikkerhet4.4 
Sett 1. aldri et elektroverktøy ut i regnet. Arbeid aldri med elektroverktøy i fuktige eller våte omgivelser. Arbeids-
plassen må være godt belyst for å sikre maksimal sikt. Påse at vann aldri kommer inn i det elektroverktøyet, da 
dette øker faren for elektrisk støt.
Beskytt deg mot elektrisk støt. Unngå kontakt med jordede flater som rør-, radiator-, radio- og kjøleanlegg.2. 
Hvis du skal arbeide med verktøyet utendørs, må du kun bruke forlengelseskabler som er godkjent for utendørs 3. 
bruk og som er merket tilsvarende (se side 10 Forlengelseskabel).
Når du bruker elektroverktøy, må du alltid være oppmerksom på alle grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger 4. 
for å unngå skader pga. elektrisk støt, noe som kan sette ditt eget og andres liv i fare.
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Start5. 
Bruksområde:
Dette verktøyet brukes til fjerning av korrosjon og belegg og opprettelse av en ru overflateprofil (forankringsprofil) ved 
å bruke det spesialutviklede Bristle Blaster ®-båndet.

Koble fra strømforsyningen og fest deretter 1. MBX ® Bristle 
Blaster ®-bånd 23 mm korrekt på verktøyet med tilsvarende 
opptakssystem (vær oppmerksom på retningen) og den tiltenkte 
stjerneskiven og skruen. Se fig. 1 og fig. 2.
MBX2.  ® Bristle Blaster ®-bånd 23 mm rustfritt stål må kun MBX ® 
akselerasjonsstav 40 mm "Rustfritt stål" brukes.
Før du kobler verktøyet til en stikkontakt, må du kontrollere at 3. 
bryteren kan betjenes på korrekt måte, og at den går tilbake til 
posisjon "AV" når du trykker på den bakre delen av bryteren.. For 
å starte verktøyet, må du slippe opp den bakre delen av bryteren 
og skyve den framover. Deretter må du slipp opp den fremre 
delen av bryteren, slik at den smetter på plass. For å stanse 
verktøyet, må du trykke på den bakre delen av bryteren. Da går 
bryteren til posisjon "AV". Før verktøyet kobles til en stikkontakt, 
må du alltid kontrollere at bryteren ikke står i posisjon "PÅ".
Hold fast verktøykroppen og på det vertikale grepet samtidig.4. 
For å oppnå best mulig effekt, må man passe på at akse-5. 
lerasjonsstaven føres nært over den overflaten som skal 
bearbeides. Hvis det er for stor avstand mellom akselera-
sjonsstaven og overflaten, avtar effekten merkbart. Se fig. 
3. En mer grundig beskrivelse av arbeidsmetoden til MBX ® 
Bristle Blaster ® finner du i den vedlagte DVD-en eller  
på www.monti.de
Arbeid kun med minimalt presstrykk. For sterkt presstrykk virker 6. 
effekthemmende.
Unngå under alle omstendigheter at det kommer vann inn i 7. 
verktøyet.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Hvis verktøyet ikke arbeider feilfritt, må man kontrollere følgende:
Bruker du egnet MBX ®-bånd for den overflaten som skal bearbeides? – Bruk det MBX ®-båndet som er best egnet.

Arbeider verktøyet med den foreskrevne hastigheten? – Problemer med verktøyet, se kapittel 8, Retting av feil.

Bruker du MBX ®-båndet i feil retning? – Juster børstebåndet slik at det går i forskriftsmessig riktig retning (se kapittel 
5, Start, fig. 2).

Er det tegn til slitasje på MBX ®-akselerasjonsstaven ? Kontroller MBX ®-akselerasjonsstaven. Drei ca. 45° eller bytt 
ut ved slitasje.

Korrekt arbeidsretning

Holde maskinen

Mindre presstrykk = lengre ståtid og 
høyere effekt

Vinkelbearbeidelse

Vær oppmerksom på korrekt arbeids-
posisjon!
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Tekniske data6. 
Funksjonsbeskrivelse

Teknisk informasjon
Modell: MBX ® Blaster ® 3200X (A) • Volt/Ampere: 240 V / 2.0A • (A) 120 V / 4.0A  
Tomgangsturtall: 3200 min-1 • Nettovekt: 2,3 kg • Farge på ringen: Oransje 

Støy-/vibrasjonsinformasjon
Maskinens A-vurderte støynivå er typisk på:
Lydtrykksnivå 82 dB (A), lydeffektnivå 93 dB (A). Bruk hørselsvern!
Den registrerte akselerasjonen er typisk 2,8 m/sek².

Advarsel: Begge kullbørstene må skiftes ut samtidig. For å redusere faren for personskader, elektrisk støt og skader 
på verktøyet, er det viktig at du aldri dypper verktøyet verken i vann eller andre væsker, og at det aldri kommer vann 
inn i verktøyet utenfra.

Volt vekselstrøm  Ampère  Beskyttelsesisolert kapsling  RoHS

Beskyttelsesisolert kapsling 
MBX® Bristle Blaster ® 3200X har en beskyttelsesisolert kapsling. Beskyttelsesisolerte verktøy produseres gjennom-
gående med to adskilte beskyttelseslag for elektrisk isolasjon, eller også med en dobbel isolasjonsbredde mellom 
bruker og elektroverktøyet. MBX ® Bristle Blaster ® 3200X, som er utstyrt med dette isolasjonssystemet, må ikke 
kobles til en jordet strømkabel eller en jordet stikkontakt. Dette verktøyet er derfor utstyrt med en kontakt som gjør 
det mulig å bruke en forlengelseskabel uten at den må jordes. Dobbeltisolasjonen erstatter på ingen måte de vanlige 
sikkerhetsforskriftene som du må være oppmerksom på ved bruk av dette verktøyet. Denne isolasjonen er tenkt som 
en ekstra sikkerhet for å beskytte deg mot personskader ved eventuelle skader inne i verktøyet.

Verneinnretning

Håndtak
Bakre kapsling

Vifte

Bryter

MBX ® Bristle Blaster -bånd 
På AvAkselerasjonsstav
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Forlengelseskabel
Dobbeltisolerte verktøy har dobbeltisolert kabel og kan brukes tilkoblet en dobbelt- eller trippelisolert forlengelseska-
bel. Bruk kun en mantlet forlengelseskabel. Hvis forlengelseskabelen brukes utendørs, må den være egnet for arbeid 
utendørs. Alle kabler som er merket for bruk utendørs, kan også brukes ved arbeid innendørs. Av sikkerhetsmessige 
årsaker må forlengelseskabelen ha egnet kabeldiameter eller egnet kabeltykkelse (AWG – American Wire Gauge) for 
å beskytte mot energitap og overoppheting. Hvis du bruker mer enn én forlengelseskabel, må du påse at hver enkelt 
kabel har minimum påkrevet kabeldiameter. 
Før du bruker en forlengelseskabel, må den kontrolleres for løse eller åpne ledere samt ødelagt isolasjon og defekte 
pluggforbindelser. Utfør alle nødvendige reparasjoner eller skift ut hele kabelen hvis dette er nødvendig før den tas 
i bruk.

Vedlikehold6.1 
Advarsel:
Påse alltid at verktøyet er slått av og koblet fra strømmen før du utfører kontroller og vedlikeholdsarbeid.

Vedlikehold
Dette verktøyet må kun vedlikeholdes av reparasjonsspesialister på elektroverktøy med relevant utdannelse eller 
annet kvalifisert servicepersonell på verktøy.

Rengjøring
Etter bruk må motorkapslingen, og først og fremst viften, rengjøres for støv ved at du blåser bort støvet med trykkluft. 
Dette regelmessige vedlikeholdsarbeidet hindrer at rester fra slipeoppdraget og støvet setter seg fast på flatene inne 
i verktøyet og dermed reduserer motoreffekten og kjølingen fra viften.
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Skifte kullbørster

Løsne skruen på den bakre kapslingen og trekk den 1. 
bakre kapslingen ned fra maskinkroppen.
Trekk pluggen ut av "Faston"-klemmen til 2. 
børsteholderklaffen.
Løft opp overdelen på børsteringen ved å trykke på 3. 
den øverste delen på kullbørsten. Bruk en tang eller 
et lignende verktøy.
Ta ut de brukte kullbørstene fra børsteholderen og 4. 
sett inn nye.
Plugg pluggen inn i børsteholderklaffen igjen.5. 
Påse at de to kullbørstene trykkes gjennom børste-6. 
ringene og at pluggene stikker inn i klaffene.
Sett på den bakre kapslingen igjen og fest den med 7. 
skruen.

Service-informasjoner7. 
Alt vedlikeholdsarbeid på verktøyet må kun utføres av kvalifisert verkstedpersonale eller av forhandleren hvor 1. 
du kjøpte verktøyet. Reparasjoner eller vedlikehold som er gjennomført av ukvalifisert personal, kan medføre 
personskader og/eller skader på verktøyet.
Ved vedlikeholdsarbeid må det kun brukes originale reservedeler. Ved bruk av deler som ikke er godkjent eller 2. 
neglisjering av reparasjonsanvisningene medfører at garantien slettes og utgjør fare for personskader.

Børstefjær

Tilkoblingsende
Børsteholder

Kullbørste
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Retting av feil8. 

Feil Årsak Løsning

Uvanl. lyd Mekaniske deler er ikke smurt tilstrekkelig Vedlikeholdes av en kvalifisert tekniker
Bånd eller andre maskindeler er defekte Legg inn nytt bånd/vedlikehold  

utført av kvalifisert tekniker
Sterk vibrering 
i det roterende 
båndet

Opptakssystemet er ikke riktig festet Monter opptakssystemet på nytt
Fremmedlegemer er klemt inne mellom 
spindelen og opptakssystemet

Fjern gjenstanden og monter på nytt

Opptakssystemet er slitt Bruk et nytt opptakssystem
Bånd defekt Legg inn nytt bånd

Opptaks-systemet 
løsner under 
driften

Skrue ikke strammet til eller stjerneskive 
ikke brukt

Bruk stjerneskive og stram til skruen

Skrue/stjerneskive slitt Bruk en ny skrue/stjerneskive
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Samsvarserklæring

Werkzeuge GmbH
Steinbruchweg 2b

53227 Bonn ● Germany

erklærer med eneansvar at produktet

MBX børstemaskin 3200X

som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med følgende normer

DIN EN 60745-2-4

iht. bestemmelsene i forskriftene

2006/42/EF, 2006/95/EF, 2004/108/EF

Monti Werkzeuge GmbH   Bonn, 17.03.2008

Volker Jannaschk, Managing Director




