
Öppning av små burkar 
Alla burkar mindre än 1 kg öppnas med burken hängande i konservöppnarens drivhjul och kniv.  
För att justera höjden, lossa skruven för höjdfixering (2) och tryck öppnaren uppåt eller nedåt med handtag (4) 
till passande arbetshöjd. Skruva åt skruven för höjdfixering (2). Höj övre start handtag (3) och stick in burken med 
vänster hand. Placera burkens ringkant uppe på drivhjulet (D) och mellan knivhjulet (A). Burkens ringkant vilar 
mot drivhjulet och burkens ovansida trycker mot anliggningsaxeln (5). Placera magneten på burklocket. Tryck ner 
start handtaget (3), knivhjulet skär hål i burklocket + att motorn startar vilket roterar burken. Håll ett lätt 
handtryck på burkens undersida utan grepp om burken. Släpp tagen då burken roterar. Håll burken med vänster 
hand, fäll upp övre start handtag (3) med höger hand och ta loss burken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Öppning av stora burkar  
För att justera höjden, lossa skruven för höjdfixering (2) och ställ konservöppnaren i högt läge (4). Ställ            
konservburken på grundplattan (1). Ställ in höjden på konservöppnaren genom att dra neråt i handtaget (4) och 
ställ in höjden på maskinen så att burkkantens ovansida trycker mot undersida anliggningsaxeln (5) och burkkan-
tens undersida vilar mot drivhjulet (D). Placera magneten på mitten på burklocket. Tryck ner start handtaget (3), 
knivhjulet skär hål i burklocket + att motorn startar vilket roterar burken. Håll burken med vänster hand, fäll upp 
övre start handtag (3) med höger hand och ta loss burken. Vid öpning av samma höjd på konservburk behöver inte 
skruv för höjdjustering (2) skruvas lös. Burkar av samma höjd går enkelt att placera i konservöppnaren utan 
höjdjustering av maskinen. 

2 A = Knivhjul 
B = Axel för kniv  
C = Mutter med u-skiva  
D = Drivhjul 
E = Tryckhjul 

1 = Grundplatta 
2 = Skruv för höjdfixering 
3 = Start handtag 
4 = Handtag 
5 = Anliggningsaxel 
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Utbyte av slitagedelar 
För att byta knivhjulet (A) lossa sexkantsmuttern (C) med en fast nyckel 10 mm. Ta bort det gamla knivhjulet (A). 
Tag bort axel (B) genom att skruva bort från sexkantsmuttern bakom kniv (A) med en fast nyckel 12 mm.  
Montera en ny axel och knivhjul, dra åt och olja in kniv och axel. Knivhjulet levereras alltid komplett med axel. 
För att byta drivhjulet (D) och tryckhjulet (E), skruva av dem i tur och ordning med t.ex. en tappnyckel och en 
tång (obs! högergänga). Skruva fast det nya drivhjulet (D) och tryckhjulet (E) för hand utan att använda verktyg. 
 
Rengöring och underhåll 
Knivhjulet (A), drivhjulet (D) och tryckhjulet (E) ska göras ren varje dag efter användning. Daglig rengöring 
rekommenderas vid dagligt bruk. Smörj knivhjulets (A) lagring dagligen vid dagligt bruk (använd hartsfri olja!)  
Knivhjulet (A) ska alltid kunna rotera lätt (prova genom att snurra på knivhjulets (A) kugghjul med fingret).  
Glöm inte att kontrollera detta - knivhjulet (A) kan annars fastna och skada tryckhjulet (E) eller axeln (B) vid 
igångsättning av maskinen. 
 

 Bra underhåll lönar sig, genom längre livslängd för både slitagedelar och konservöppnare. 
 

TÄNK ALLTID PÅ HYGIENEN GENOM ATT RENGÖRA KONSERVÖPPNARENS KNIV OCH AXEL DAGELIGEN. 
TÄNK PÅ SÄKERHETEN, LÅT INTE BARN ANVÄNDA KONSERVÖPPNAREN! 

Distans mellan knivhjul 
& drivhjul: 0,5-0,7 mm. 

Lägg in distanser på t.ex. 
0,2 mm vid behov. 
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Tillval: Magnet för burklock 
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