
Bruksanvisning för eldriven konservöppnare ED 
 
Användning 
För att ställa in öppnaren till rätt burkhöjd, lossa ratten alt. låsspaken så att öppnaren lätt justeras i höjdled upp 
och ner. Skjut in burken c:a 5 millimeter från stången under skärhuvudet, tryck ner konservöppnaren mot 
burkens kant, inte för hårt men ända ner. Lås sedan spaken/ratten. Sätt på vakuumgreppet på locket, tag sedan 
handtaget med svart kula, som är startspak, för den från höger till vänster och skärhjulet pressas genom locket. 
Motorn startar när ändläget nås. Strax innan burken är helt öppnad, ta tag i vakuumgreppet (se bild nedan) och 
lyft bort locket innan det ramlar ner i maten. (Vakuumgreppet kan även användes för att lyfta burkar ur 
kartonger). Lossa låsspaken/ratten när burken är öppnad och drag försiktigt ut burken så att onödigt spill 
undvikes. 

Rengöring 
Rengör skärhjul och drivhjul med vatten och diskmedel varje dag. 
Livsmedelgodkänd olja skall droppas i muttersätet varje vecka. 
På modeller köpta före 2002, bör smörjkoppen fyllas med 
livsmedelsgodkänt fett var sjätte månad. 
 
Byte av skär och drivhjul 
Drivhjul: Slå ett lätt slag med mejsel och hammare på dr ivhjulets (22) 
centrumspår moturs och gänga av den för hand. 
Skärhjul: Lossa skärhjulet genom att muttern (21) hålls emot samtidigt som knivaxeln 
(12) lossas. Detta sker bäst med två skruvmejslar. 
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Tänk alltid på säkerheten! 
Låt inte barn eller outbildad personal 
använda konservöppnaren. 
 
Lycka till och kontakta oss gärna vid frågor! 
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14. Avskraparen sitter presspassad in i cylindersätet. För att demontera den 
gamla avskraparen skär bort gummikanten, borra två små hål 2-3 mm i avskrap-
arens stålkant och bryt ut den med ett spetsigt verktyg. Gör rent cylindersätet 
och pressa in den nya avskraparen med stålkanten in i sätet. För att styra in 
den nya avskraparen med ett jämnt tryck in i cylindersätet så kan man avvända 
kniven monterad på axeln och på det sättet pressa in avskraparen in i cylinder-
sätet. Allt detta med avvägd kraft för att inte skada delarna. 


