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 5-3-1-002:1 Teknik & Utveckling Sara Ljunggren SWE 

Arbetsbordet/vagnen får belastas med: 

- max 300 kg, då det är monterat på ställbara fötter . 

- max 200 kg, då det är monterat på hjul. 

 

Innan arbetshöjden justeras, kontrollera att det är fritt ovan respektive under bordet. 

Justera arbetshöjden så att du inte behöver böja ryggen eller höja axlarna. 

För att justera arbetshöjden: 

-  för ett batteridrivet arbetsbord 24 Volt, slå på strömbrytaren (1). Knappsatsen är normalt     
placerad till höger, under bordsytan. Med upp- och nerpilarna justeras arbetshöjden. Slå av  
strömbrytaren (0) när höjden är justerad, för att spara på batterierna. Ladda bordet varje natt i 
vägguttag 230 Volt. 

-  för ett elektriskt drivet arbetsbord 230 Volt, stick in kontakten i närmaste vägguttag 230 Volt. 
Knappsatsen är normalt placerad till höger, under bordsytan. Med upp- och nerpilarna justeras-
arbetshöjden. 

- för ett manuellt drivet arbetsbord, fäll ut veven till höger under bordsytan. Vrid veven till höger 
för att justera höjden uppåt och till vänster för att justera höjden neråt.  

 

Före förflyttning av arbetsbord på hjul, placera eventuell last centralt på bordsytan. (Glöm ej 
eventuell kontakt i vägguttaget). Lås alltid hjulen efter förflyttning av arbetsbordet. 

 

För att rengöra arbetsbordet: 

- som drivs med el 230 Volt eller batteri 24 Volt; använd fuktad trasa. OBS: Elektroniken tål ej 
spolning med vatten, såvida bordet/vagnen INTE är extrautrustat med IP-klass X5 (se maskinskylt). 

- som drivs med vev; använd vattenslang. Dock ej högtryck. 

 

Arbetsbordet är inte avsett för personlyft. 

Låt inte barn leka med arbetsbordet. 

 

Lycka till och tänk alltid på säkerheten! 


