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INTRODUKTION
Denna manual hjälper dig att installera, montera och använda spridare i Blaster-serien.

Läs och förstå innehållet i denna manual helt och hållet (särskilt all säkerhetsinformation) före du försöker att utföra någon
procedur i den.

Blasters sortiment av spridare kan fästas på många typer av fordon för att passa olika spridarbehov.

Den modulära utformningen tillåter flera varianter av montering med samma spridare.

Vår kraftiga konstruktion använder stål av hög kvalitet, rostfritt stål eller polyetylen tillsammans med industriell elektrostatisk
lack för att underhållet ska vara minimalt.

Vår direktdriftsmotor med högt vridmoment, som drivs av en toppmodern halvledarelektronisk handenhet med skiftande
hastigheter ger en pålitlig kraft och kontroll för spridning, även i extremt låga temperaturer

Meyer Products LLC reserverar sig rätten att ändra eller förbättra utformandet på alla delar utan att behöva utföra ändringar
på enheter som sålts innan dess.

FORDONSKRAV

FÖR SALT-/SANDSPRIDARE I SERIEN MAGNUM
INSTALLERING

1.) För installering av Blaster 750-serien av saltspridare:

A.) Tack vare storleken och kapaciteten hos dessa spridare rekommenderar vi montering på lastbilar med en vikt
på 3/4 ton eller högre.

B.) Lagermonteringar (“Upphängd” eller “Fast”) är utformade för att endast användas med fullstora pickuper som
har bakre stötfångare i gott skick (övre lagret måste vara rakt och i jämn nivå med pickupen).

C.) Om en upphängd montering önskas måste lastbilens underskenor vara i bra skick och innehålla fickor fria för
användning.

D.) Om en fast montering används måste bakluckan kunna stängas och låsas ordentligt.

2.) För installering av Blaster 350-serien av saltspridare:

A.) Denna produktlinje kan installeras på alla fordon med en klass 3-dragmottagare som kan ta ett 5 cm fyrkantigt
rör och har ett spännviktsvärde på minst 226 kg.

B.) Om ditt fordon inte är fabriksutrustat med en dragkrok rekommenderar vi att den tas till en verkstad för
installering av dragkrok eller till ditt fordons återförsäljare för detta.

C.) Reese och Draw-Tite har ett dubbelportsdrag (DPS) med två runda, nedåtvinklade mottagare. En 162 kubik
dm Blaster-spridare kan beställas för att passa detta system.

Som med alla fordonstillbehör ska du konsultera din ägarmanual för att kontrollera att GVWR (fordonets
nettoviktsgräns) inte överskrids, speciellt om denna produkt används tillsammans med annan monterad utrustning.
Om utrustningen monteras på fordonet med annat än fabrikstillverkad hårdvara eller komponenter kan vi som
tillverkare inte hållas ansvariga för skador. Kontrollera även ditt fordons bruksanvisning för att säkerställa att
installationen av “eftermarknads”-tillbehör inte gör garantin från tillverkaren ogiltig..

(1)



SÄKERHETSRIKTLINJER

För din säkerhet när ordet  VARNING används hänvisar det till information som, om den inte följs noggrant, kan resultera i
personskada eller dödfall.

Ordet FÖRMANING  hänvisar till en situation som kan orsaka lindrig skada eller skada på utrustningen.

VARNING – Före användning ska hela bruksanvisningen LÄSAS och FÖRSTÅS.

VARNING  – Använd ALDRIG utrustningen under inverkan av alkohol, droger eller medicin som kan försämra din
bedömning och reaktion.

VARNING – Tillåt ALDRIG barn att köra utrustningen.
KONTROLLERA ALLTID området som ska spridas för att se till att inga farliga förhållanden eller ämnen finns
närvarande.
INSPEKTERA ALLTID ENHETEN EFTER DEFEKTER: söndriga, böjda eller slitna delar, eller försvagade
områden på spridare eller fästet.

VARNING – STÄNG ALLTID AV fordonets strömkälla före utrustningen sätts på, tas av eller genomgår underhåll.

VARNING – SE ALLTID TILL ATT INGEN PERSON är i vägen för spridarmönstret när utrustningen används

VARNING – KÖR ALDRIG FORTARE ÄN 65 km/h när en laddad spridare är fastsatt på fordonet. Bromssträckor och
köregenskaper kan påverkas i högre hastigheter.

FÖRMANING – Använd aldrig blött material eller material med främmande föremål i. Denna enhet är utformad för att hantera
rent, torrt, friflytande material.

FÖRMANING  - Lämna aldrig materialet i behållaren över en längre tid. Allt issmältande material drar till sig fukt i luften och kan
då klumpas samman.

VARNING – INSPEKTERA sprintar och skruvar vid varje påsättning, avtagning och innan resa. Alla fabriksmonterade skruvar
använder låsmuttrar; dock kan vibrationer från vägar och användning lossa dem.

VARNING– INSPEKTERA enheten regelbundet efter defekter. Delar som är trasiga, slitna eller saknas måste bytas ut
omedelbart.
Enheten och alla delar av den ska INTE ändras på något sätt utan skriftlig tillåtelse på förhand från
tillverkaren.

VARNING– När vridmontering används ska spridaren ALDRIG vridas med material i behållaren!

VARNING – Försök ALDRIG att frigöra en igensatt matningsskruv med strömmen på!

VARNING – Placera ALDRIG händerna i behållaren eller runt matningsskruven och tallriken när strömmen är på. Håll även
lösa kläder och hår borta från rörliga delar!

FÖRMANING – Avisande material kan skada växter och betong. Se till att du vet vad du sprider och var du sprider det.
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350 350S
Artikel delnr. delnr. Antal. Beskrivning

32000 37000 Blaster Enhet
1 32100 32100 1 • Behållarenhet
2 22729 22729 2 •• Skruv 1/4-20 x 5/8" SS
3 34407 34407 2 •• Låskrok
4 34200 34200 1 • Luckenhet
5 22725 22725 4 •• Skruv 1/4-20 x 3/4" SS
6 34408 34408 2 •• Gummilås
7 32200 32200 1 • Ramenhet
8 35001 35001 1 • Svetsgods dragkrok

34100 34110 1 • Svetsgodsenhet strömförsörjning
9 34101 34101 1 •• Motormontering
10 34102 34102 1 •• Motor
11 22730 22730 4 •• Låsmutter 3/8-16 SS
12 22735 22735 4 •• Planbricka 3/8" SS
13 22734 22734 8 •• Tallriksskruvenhet

34000 34010 1 •• Tallrik
14 34001 34001 1 ••• Skruv
15 34004 34004 1 ••• Skruv    xxxxxx0 x 3/4" SS
17 22725 22725 3 ••• Låsmutter 1/4-20 SS
18 22727 22727 3 ••• Planbricka 1/4" SS
19 22724 22724 3 ••• Flawasher 1/4” SS
20 22726 22726 1 ••• Ställskruv 5/16" SS
21 --------- 22759 1 ••• Ställskruv 3/4-10 x 2 SS

Lista över delar

Blaster 350/350S

350 350S
IArtikel delnr. delnr. Antal Beskrivning

22 --------- 34601 1 • Mellanläggsplatta
23 34401 34401 1 • Deflektor
24 34402 34402 1 • Behållarkrage
25 34400 34400 1 • Motorskydd
26 22736 22736 4 • Skruv 1/2-13 x 3" SS
27 22732 22732 4 • Låsmutter 1/2-13 SS
28 22733 22733 8 • Planbricka 1/2" SS
29 22737 22737 18 • Skruv 3/8-16 x 1" SS
30 22735 22735 18 • Låsmutter 3/8-16 SS
31 22734 22734 35 • Planbricka 3/8" SS
32 22725 --------- 2 • Skruv 1/4-20 x 3/4" SS
32 --------- 22725 6 • Skruv 1/4-20 x 3/4" SS
33 22727 --------- 2 • Låsmutter 1/4-20 SS
33 --------- 22727 6 • Låsmutter 1/4-20 SS
34 22724 --------- 2 • Planbricka 1/4" SS
34 --------- 22724 6 • Planbricka 1/4" SS

32218 32218 1 • Kartong tillbehörsdelar
35 34106 34106 1 •• Kablage
36 22800 22800 1 •• Handenhet
37 22731 22731 1 •• Gångjärnssprint m.

klämma
32216 32216 2 •• Spännbandskrok
32217 32217 2 •• Spännband med spärrhake

38 --------- 34602 1 • Vibrator
Indragna delar inkluderas i enheten under vilken de dragits in under.

OBS! Skruvförlängningen (16)
måste avlägsnas när endast
salt används. Om den inte tas
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INSTALLATION AV DRAGKROKSMONTERING MODELL:
350/350S/750R/750RS

Blaster 350/350S/750R/750RS är en anvisad, klass 3, mottagardragsmonterad saltspridare. Före installering ska mottagaren
överses så att den är i bra skick, klarar en dragvikt på minst 226 kg och är ordentligt fastsatt på fordonet.

FÖRMANING  - Spridaren är ett stort och tungt föremål som bör installeras med hjälp av andra. Som med all installering av
ny utrustning ska alla instruktioner läsas igenom och förstås innan jobbet påbörjas och ska inte bara ögnas igenom. En
korrekt installering nu kan spara tid och pengar senare.

1.) Ta hjälp till att ta ur spridarenheten och alla lösa delar från paketen och sätt luckan åt sidan tills installationen är färdig.
Spara originalförpackningarna för förvaringen.

2.) Hitta den stora dragsprinten och hårnålsklämman från hårdvarupaketet. Lägg dessa delar åt sidan då de ska användas
senare i installationen.

3.) Inspektera fordonets mottagarrör och kolla efter rost, smuts eller främmande föremål som kan ha samlats där i. Om det
finns några blockeringar kan de avlägsnas med tryckluft och en stålborste.

4.) Smörj in med smörjfett av hög kvalitet på insidan av mottagarröret; detta förhindrar rost och gör att spridaren enkelt kan
tas av vid slutet av säsongen.

5.) Stommen har fyra 1/2-13 x 3" SS skruvar redan installerade i monteringshålen för frammatningen. Ta bort 1/2-13 SS
låsmuttrarna och 1/2" SS planbrickorna och smörj gängorna med en lätt olja. Detta underlättar monteringen men
påverkar inte låsegenskaperna av säkerhetsmuttrarna. Sätt frammatningen över skruvarna, sätt tillbaka muttrar och
brickor och dra åt helt. (OBS! Monteringsröret kan placeras antingen i höjt eller sänkt läge genom att vända frammatningen
upp och ner. Detta är ägarens personliga val). DPS versionen installeras alltid med en nedåtgående vinkling för de två
runda frammatningarna.

6.) Lyft spridarenheten upprätt (behållarens öppning uppåt) med monteringsröret mot fordonet.

7.) Skjut in spridarens monteringsrör långsamt i mottagaren tills de genomgående hålen i mottagaren radas upp med
hålen i spridaren. (Se anteckning nedan)

8.) Sätt i den stora dragkrokssprinten genom mottagarröret och spridarens monteringsrör. Fäst med hårnålsklämman.
VARNING – Hårnålsklämman måste sitta på plats för säker användning.

9.) Sätt luckan över behållaren och fäst klämmorna på vänster och höger sida.

OBS: •Spridarens monteringsrör har 2 förstansade hålpar för att underlätta mindre justeringar då enheten
installeras.
•Använd alltid det set med hål som placerar enheten närmast fordonet utan att vidröra det

VARNING – Försök aldrig att borra nya hål i spridarens monteringsrör, kontakta din lokala leverantör för dragkrokar
för att placera om eller byta ut nuvarande drag om problem uppstår vid monteringen.

10.) Använd spännbanden med spärrhakar och spännbandskrokarna för att binda spridaren till fordonsramen för att sätta
fast spridaren ordentligt.



Blaster 750/750S
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750 750S
Artikel delnr. delnr. Antal Beskrivning

33000 39000 Blaster Enhet
1 33100 33100 1 • Behållarenhet
2 22729 22729 2 •• Behållarenhet
3 34407 34407 2 •• Låskrok
4 34200 34200 1 • Luckenhet
5 22725 22725 4 •• Skruv 1/4-20 x 3/4" SS
6 34408 34408 2 •• Gummilås
7 33200 33200 1 • Ramenhet

34100 34110 1 • Svetsgodsenhet strömförsörjning
8 34101 34101 1 •• Motormontering
9 34102 34102 1 •• Motor
10 22730 22730 4 •• Skruv 3/8-16 x 1-1/4" SS
11 22735 22735 4 •• Låsmutter 3/8-16 SS
12 22734 22734 8 •• Planbricka 3/8" SS

34000 34010 1 •• Tallriksskruvenhet
13 34001 34001 1 ••• Tallrik
14 34004 34004 1 ••• Skruv
15 --------- 34603 1 ••• Skruvförlängning
16 22725 22725 3 ••• Skruv 1/4-20 x 3/4" SS
17 22727 22727 3 ••• Låsmutter 1/4-20 SS
18 22724 22724 3 ••• Planbricka 1/4" SS
19 22726 22726 1 ••• Set Screw 5/16” SS
20 --------- 22759 1 ••• Ställskruv 5/16" SS

Lista över delar
750 750S

Artikel delnr. delnr. Antal Beskrivning
21 --------- 34601 1 • Mellanläggsplatta
22 34401 34401 1 • Deflektor
23 34402 34402 1 • Behållarkrage
24 34400 34400 1 • Motorskydd
25 22737 22737 14 • Skruv 3/8-16 x 1" SS
26 22735 22735 16 • Låsmutter 3/8-16 SS
27 22734 22734 28 • Planbricka 3/8" SS
28 22725 --------- 2 • Skruv 1/4-20 x 3/4" SS
28 --------- 22725 6 • Skruv 1/4-20 x 3/4" SS
29 22727 --------- 2 • Låsmutter 1/4-20 SS
29 --------- 22727 6 • Låsmutter 1/4-20 SS
30 22724 --------- 2 • Planbricka 1/4" SS
30 --------- 22724 6 • Planbricka 1/4" SS

33218 33218 1 • Kartong tillbehörsdela
31 34106 34106 1 •• Kabelstam
32 22800 22800 1 •• Handenhet
33 --------- 34602 1 • Vibrator

Indragna delar inkluderas i enheten under vilken de är indragna.

OBS: Skruvförlängningen (15)
måste avlägsnas när endast
salt används. Om den inte tas
bort kan detta göra att motorn
stannar.
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Blaster
750R & 750RS
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Lista över delar

Indragna delar inkluderas i enheten under vilken de är indragna.
.

750R 750RS
Item Part No. Part No. Qty. Description

33750 39010 Blaster-enhet
1 33100 33100 1 • Behållarenhet
2 22729 22729 6 •• Skruv 1/4-20 x 5/8" SS
3 34407 34407 2 •• Låskrok
4 34200 34200 1 • Luckenhet
5 22725 22725 4 •• Skruv 1/4-20 x 3/4" SS
6 34408 34408 2 •• Gummilås
7 32200 32200 1 • Ramenhet

34100 34110 1 • Svetsad enhet strömförsörjning
8 34101 34101 1 •• Motormontering
9 34102 34102 1 •• Motor
10 22730 22730 4 •• Skruv 3/8-16 x 1-1/4" SS
11 22735 22735 4 •• Låsmutter 3/8-16 SS
12 22734 22734 8 •• Planbricka 3/8" SS

34000 34010 1 •• Tallriksskruvenhet
13 34001 34001 1 ••• Tallrik
14 34004 34004 1 ••• Skruv
15 --------- 34603 1 ••• Skruvförlängning
16 22725 22725 3 ••• Skruv 1/4-20 x 3/4" SS
17 22727 22727 3 ••• Låsmutter 1/4-20 SS
18 22724 22724 3 ••• Planbricka 1/4" SS
19 22726 22726 1 ••• Ställskruv 5/16" SS
20 --------- 22759 1 ••• Ställskruv 3/4-10 x 2" SS

750R 750RS
Item Part No. Part No. Qty. Description

21 --------- 34601 1 • Mellanläggsplatta
22 34401 34401 1 • Deflektor
23 34402 34402 1 • Behållarkrage
24 34400 34400 1 • Motorskydd
25 22737 22737 14 • Skruv 3/8-16 x 1" SS
26 22735 22735 16 • Låsmutter 3/8-16 SS
27 22734 22734 28 • Planbricka 3/8" SS
28 22725 --------- 2 • Skruv 1/4-20 x 3/4" SS
28 --------- 22725 6 • Skruv 1/4-20 x 3/4" SS
29 22727 --------- 2 • Låsmutter 1/4-20 SS
29 --------- 22727 6 • Låsmutter 1/4-20 SS
30 22724 --------- 2 • Planbricka 1/4" SS
30 --------- 22724 6 • Planbricka 1/4" SS

33218 33218 1 • Kartong tillbehörsdelar
31 34106 34106 1 •• Kabelstam
32 22800 22800 1 •• Handenhet
33 --------- 34602 1 • Vibrator

34608 34608 1 • Hårdvarupåse
34 22736 22736 8 •• Skruv H 1/2-13 x 3" SS
35 22732 22732 8 •• Låsmutter 1/2-13 SS
36 22733 22733 16 •• Planbricka 1/2" SS
37 22731 22731 1 • Gångjärnssprint m. klämm
38 35010 35010 1 • Svetsad enhet dragkrok
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ELEKTRISK INSTALLATION FÖR ALLA SPRIDARE I
BLASTER-SERIEN

1.) Hitta kabelstammen och led den ifrån fordonets bakre del till fordonets främre del. Den gjutna gummipluggen indikerar
baksidan av kabelstammen, närmast spridaren. Använd ramens hål och ramstöden som förankringspunkter. Anslut ej
till bränsle- eller bromsledningar. Undvik att leda kablarna längs avgassystemet eller varma motordelar. Smältskador
kan uppstå på kabelstammen om den placeras i närheten av extremt hög värme.

2.) Montera gummipluggen under den bakre stötfångaren. Placera denna plugg mot mitten av fordonet.

3.) Sätt den del av kabelstammen som ansluter till batteriet längs brandväggen och kofångarens fördjupning, men anslut
inte ännu.

4.) Borra ett hål på 2 cm i diameter genom brandväggen. Detta hål kommer att användas för att leda handenhetsdelen av
kabelstammen in i fordonet. Titta alltid efter vad som finns på andra sidan innan du borrar.

5.) För in kabelstammens handenhetdel igenom det borrade hålet i brandväggen . OBS: I handenhetens ände finns 2
kontakter, men bara 1 kontakt i taget kan passera igenom brandväggen.

6.) Förflytta dig till motorutrymmet. Anslut strömkablarna till batteriet: RÖD KABEL (+) positiv, SVART KABEL (-) negativ.
Smörj in anslutningarna med dielektriskt fett för att motverka korrosion och beläggningar. Kontrollera att kabelstammen
markerad “batteri” har ström genom att tillfälligt avlägsna den röda tejpen.

7.) Anslut blå kabel från adapterkabeln till bromsljuset. Anslut vit kabel från adapterkabeln till vibratorns kabelstam om
detta finns. Anslut röd kabel från adapterkabeln till en 12 volts kilspårad enhet. Anslut svart jordad kabel till jordning.
Anslut vit startkabel till handenhetens baksida markerad vit motor kabel. Anslut röd startkabel till handenhetens
baksida markerad batteri röd kabel. De två röda kablarna från huvudanslutningen kan nu anslutas till de två
startkablarna. (OBS! kablarna kan bara anslutas på ett sätt) ATT ANSLUTA KABLARNA FELAKTIGT, EXEMPELVIS
HANE TILL HANE, KAN KORTSLUTA HANDENHETEN.
En handenhet som är trasig på grund av felkoppling täcks inte på garantin.

8.) Hitta en lämplig plats att montera handenheten på. Efter monteringen, se till att strömbrytaren är i av-läge.

9.) Samla ihop överflödiga kablar som blev över och använd buntband för att sätta dem på en säker plats.

10.) Anslut kontakten ifrån spridaren till kontakten tidigare installerad under den bakre kofångaren.

11.) Se till att matarskruv-/tallriksområdet på spridaren är fritt från hinder. Slå på strömmen på handenheten och kontrollera
att spridaren fungerar i alla lägen. Titta ner på pumphjulet från fordonets baksida och kontrollera att pumphjulet roterar
moturs. Enheten kan nu användas.

(7)



ANVÄNDA SPRIDAREN
Innan du använder spridaren är det viktigt att du läser och förstår alla aspekter av denna manual.

FÖRBEREDELSER

FÖRMANING – Sopa rent området ifrån främmande föremål och hinder som kan vålla skada. Håll andra personer och djur
borta ifrån området som ska spridas.

LADDA SPRIDAREN

Till spridaren medföljer ett avisande hölje som skyddar ditt material ifrån regn och snö; detta kan enkelt avlägsnas
genom att lossa på klämmorna på sidorna av behållaren.

VARNING – Överbelasta inte fordonet. Nedan finns en tabell för att räkna ut vikten på materialet.

MATERIAL VIKT PER 28 KUBIKDM.

 Bergssalt 15-20 kg.
Grov sand 38-40 kg.

VARNING – lämna ALDRIG material i behållaren under en längre tid. Avisningsmaterialet kommer att dra åt sig fukt och det
kan klumpas ihop.

Sätt alltid på höljet efter påfyllning för att förhindra anslamling av snö och regn på materialet.

ANVÄNDNING AV SPRIDAREN

Handenheten är utrustad med: av/på-knapp, upplyst visartavla, roterande fartkontroll, samt en snabbknapp.

För att starta spridaren, se till att fordonet är igång för att förhindra att batteriet tar slut. Ändra läget från av till på. Spridaren
kommer att driva på full kraft i ungefär en sekund för att sedan sjunka ner till hastigheten som visartavlan är inställd på.
Spridaren måste vara avstängd när fordonet är avstängt för att förhindra att fordonets batteri laddas ur.

Justera hastigheten genom att rotera visartavlan medurs för snabbare och moturs för långsammare.

Snabbknappen är för att tillfälligt ge full kraft, använd denna om du behöver tyngre kraft i särskilda områden.

Om det uppstår några problem under användningen av spridaren se felsökningsinformationen på sida 8.

SPRIDNINGSTIPS

Kör aldrig fortare än 16 km/h när du sprider.
För en bredare sträng, öka hastigheten på tallriken.
Kör långsammare för en tätare sträng.
Manövrera aldrig spridaren omkring människor och beräkna spridningsmönstret omkring växtligheten.
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UNDERHÅLL AV SPRIDAREN
VARNING  – Stäng av strömmen till spridaren innan underhåll.

FÖRMANING - Utför ingen service på kontrollenheten. Den är en solid elektronisk enhet och har inga delar som kan underhållas av
användaren; alla försök att göra det kommer att förbruka garantin.

FÖRMANING  - Den elektriska motorn är förseglad och bör inte tas isär av någon anledning. Demontering av motorn förbrukar garantin.

FÖRMANING - När delar byts ut ska endast delar godkända av Meyer Products användas för att inte garantin ska riskeras att
bli ogiltig

Använd dielektriskt smörjmedel på alla elektriska anslutningar, före och efter varje säsong och närhelst anslutningarna dras
ur.

Detta garanterar en lång levnadslängd för kontakterna och förhindrar korrosion.
Tvätta enheten efter varje användning för att förhindra att materialet ansamlas och korrosion bildas.

Inspektera motorförseglingen runt skaftet regelbundet och titta efter sprickor eller kluvna delar.
Om förseglingen är skadad eller saknas ska tillverkaren kontaktas för byte.

Vid slutet av säsongen ska alla delar rengöras noggrant och alla exponerade metallytor målas eller oljas in (utom behållare och tallrik som
är i rostfritt stål och inte kräver målning). Använd en vaxpasta på insidan av behållaren för att se till att materialet åker igenom utan hinder.
SMÖRJ SKAFTET VID MOTORNS BAS FÖR ATT FÖRHINDRA ROST DÅ DEN INTE ANVÄNDS.

(9)

PROBLEM

Motorn fungerar inte.

Stäng av.

Materialet kommer inte fram.

MÖJLIG ORSAK

Kontrollera alla elektriska anslutningar
Borren eller tallriken har fastnat

Borren har fastnat.
Dåliga elektriska anslutningar.
Kortslutning.

Controller bad.
No material in the hopper.
Material is wet.
Frozen or coarse material.
Auger loose on motor shaft.

LÖSNING

Kontrollera alla elektriska anslutningar.
Ta bort material som fastnat försiktigt.

Ta bort material som fastnat försiktigt.
Rengör eller byt ut anslutningar.
Titta efter nakna eller lösa kablar.

Byt ut handenheten.
Fyll behållaren.
Byt ut mot torrt material.
Byt ut material.
Dra åt ställskruven på sidan av skruven.
Det finns en plan yta i motorskaftet, denna
ställskruv måste dras åt så den är emot den
ytan.



Meyer Products LLC, garanterar originalköparen under ett år från inköpsdatum av Meyer®-produkter att de är fria från defekter i material eller utförande, med

undantagen listade nedan.  Ingen är auktoriserad att ändra denna garanti eller att skapa ytterligare garantier för Meyer®-produkter.

Denna garanti gäller i en period på två år från inköpsdatum på alla köp av ett komplett paket med Blaster spridare. Om paketet registreras online på

www.meyerproducts.com inom sextio (60) dagar efter köpet, förlängs din garanti för paketet med ett år och du får också en garanti på fem år från inköpsdatum

på allt strukturstål och polybehållare. Alla föregående garantier är endast giltiga för ordinarie köpare av produkten om produkten installeras av en auktoriserad

återförsäljare/underleverantör och upphävs om produkten säljs eller på annat sätt byter ägare. En del delstater tillåter inte begränsningar i hur länge en underförstått

garanti gäller, så begränsningarna ovan kanske inte gäller dig.

• Problem orsakade pga. underlåtelse att följa produktens instruktioner eller underlåtelse att underhålla produkten så som beskrivits i bruksanvisningen;

• Problem orsakade av kontaminering eller skada som uppstår från rost, korrosion, nedfrysning eller överhettning;

• Färg, eller utbytbara spridardelar så som skruv eller tallrik

• Skador på fordon som produkten monteras på;

• Skador orsakade av användning som inte sker i enlighet med produktens instruktioner (användning av spridaren till annat än spridning av salt/sand anses utgöra

missbruk och felaktig användning);

• Alla spridare eller delar, komponenter eller enheter därav som har modifierats eller ändrats;

• Problem orsakade av tillbehör, delar, eller komponenter som inte tillhandahålles av Meyer Products;

• Kostnader för skatt, frakt, transport eller förvaring, miljöskatt, lösningsmedel, tätningsmedel, smörjmedel eller andra normala butiksvaror.

• Problem orsakade av kollision, brand, stöld, vandalism, uppror, explosion, blixt och åska, jordbävning, vindstorm, hagel, vatten, översvämning eller andra laga

hinder;

• Ansvaret för skador på egendom, eller skador på, dödsfall av, person, som uppkommer från hantering, underhåll eller användning av den täckta produkten;

• Produkter som saknar serienummer eller har fått serienumret ändrat;

Originalköparens enda och uteslutande åtgärd mot Meyer Products och dess återförsäljare och underleverantörer, och Meyer Products enda skyldighet för alla

fordringar, om så för kontraktsbrott, garanti, förseelse (inklusive oaktsamhet) eller liknande skall begränsas till att förse, genom sitt auktoriserade nätverk av

återförsäljare/underleverantörer, all arbetskraft och/eller delar nödvändiga för att rätta till sådana defekter utan extra kostnad.  Alla kostnader som uppkommit

i samband med återlämnandet av produkten till en auktoriserad Meyer®-återförsäljare/underleverantör ligger på originalköpares ansvar. ALLA UTTRYCKTA OCH

UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR PRODUKTEN, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNINGAR, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR

FÖRSÄLJNINGSVÄRDE OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄR BEGRÄNSADE TILL TIDEN FÖR DEN BEGRÄNSADE GARANTIPERIODEN. INGA

GARANTIER, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, KAN APPLICERAS EFTER ATT DEN BEGRÄNSADE GARANTIPERIODEN GÅTT UT. Meyer

Products frånsäger sig allt ansvar utöver de åtgärder som framlagts i denna begränsade garanti och frånsäger sig allt ansvar för olycksfall, följdrelaterade och

särskilda skador, inklusive utan begränsning allt ansvar för fordringar från tredje part mot dig för skador, för produkter som inte går att använda eller för förlorade

inkomster. Meyer Products ansvar ligger inte över summan du lade ner för produkten som är föremål för fordran; detta är den maximala summan för vilken vi kan

hållas ansvariga. Vissa delstater tillåter inte begränsningar på hur längre en underförstådd garanti gäller, så begränsningarna ovan kanske inte gäller dig. Ett

komplett Blaster spridarpaket består av spridarenheten, handenhet, spridarram och alla relaterade föremål. Strukturella element består av spridarramen,

monteringen och polybehållaren.

Meyer Products reparerar alla produkter som visar sig vara defekta i material eller utförande. I de fall reparation inte är möjlig eller praktisk (vilket beslutas enhälligt

av Meyer Products) kommer Meyer Products att antingen ersätta produkten med en ny produkt av liknande modell och pris, eller återbetala hela inköpspriset,

enligt vad som bestäms av Meyer Products.

Kunden måste hålla hela Blaster spridarpaketet med underhåll/service så som det rekommenderas av Meyer Products.  En skriftlig uppteckning av service måste

hållas, tillsammans med kvitton för underhållsmaterial som köpts in. En kopia av servicejournalen och relevanta kvitton kan begäras i fall av fordringar.

För att få service under denna garanti måste originalköparen:
• Använda alla rimliga sätt för att skydda hela snöpaketet från ytterligare skador;
• Returnera den hävdade defekta delen till Meyer®-återförsäljaren/underleverantören från vilken produkten köptes eller till valfri auktoriserad Meyer®

återförsäljare/underleverantör, med förbetalda transport- och fraktkostnader. Endast Meyer® återförsäljare/underleverantörer är auktoriserade att utföra

förpliktelserna under denna garanti.  För adress och telefonnummer till den Meyer®-återförsäljaren/underleverantören som finns närmast dig, konsultera

telefonkatalogen, gå till ww.meyerproducts.com, skriv till oss på adressen nedan eller ring (216) 486-1313 för assistans;

• Överlämna servicejournaler och kvitton för nödvändigt underhåll, om så begärs;

• Tillåt inspektion av skadade delar och/eller hela snöplogspaketet om det anses nödvändigt av Meyer Products.

• Det ligger på originalköparens ansvar att fastställa garantiperioden genom att bekräfta originalköpets leveransdatum.  En faktura/kvitto, check eller annan

lämplig betalningsregistrering bör förvaras i detta syfte.

Den här garantin ger dig specifika lagliga rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som varierar från delstat till delstat.

Hur du registrerar din Meyer/Diamond plog för att få ROC Solid-garantin. Gå till www.meyerproducts.com och klicka på länken för att registrera din

plog. Fyll i den nödvändiga informationen i formuläret.

© 2011 Tryckt i U.S.A.

Meyer Products LLC
18513 Euclid Ave. • Cleveland, Ohio 44112-1084

Telefon 486-1313 (landskod 216)
www.meyerproducts.com• mejl info@meyerproducts.com
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MEYER BLASTER SPRIDARE GARANTI



Meyers spridare skyddas av ett eller fler av följande patent: 6698997, CA 2,415,540 C, 7588195, 8448882, 8505837, 8523086, 8657208, 
6186731, 6,793,154 B2, 6722590, 6715703, 6978952, 6932287, 8505838, 8827002, 5842649, CA 2,435,106 C, 6364598.


