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KÄYTTÖOHJEET: Leikkelekoneet Red Line, Easy Line

MALLIT:
RSEGS/RSEGM/RSEGL/RSAGS/RSAGM/RSAGL (Red Line 220/250/300);
ESEGS/ESEGM/ESEGL/ESAGS/ESAGM/ESAGL (Easy Line 220/250/300).

LAITTEEN OSAT
1. Käynnistyspainike, start (valkoinen)
2. Stop -painike (punainen)
3. Laitteen tyyppikilpi
4. Jalka
5. Paksuuden säätönuppi
6. Säätölevy
7. Turvasuoja
8. Kelkka
9. Tuotteen syöttöpainike
10. Terä
11. Rengas (terän suoja)
12. Teroitin (optio)
13. Teräsuojan nuppi
14. Viipalesuoja
15. Pohjalevy
16. Levyn tuki
17. Syöttöpainikkeen levy
18. Terän suoja
19. Sähköjohto

KYTKENTÄKAAVIO
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KUVAUS
Pyöreällä terällä varustettu leikkelekone ammattikäyttöön, joka soveltuu leikkaamaan tässä käyt-
töohjeessa mainittuja tuotteita ohjeiden mukaisesti. Laitteen osat, katso kuva 1 ja siihen kuuluva 
taulukko. Kytkentäkaavio, katso kuva 2.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Tässä käyttöohjeessa mainitut laitteet ovat seuraavien direktiivien mukaisia:
2006/42/CE, 2006/95/ CE, 2004/108/CE, 2003/108/ CE, 2011/65/CE, määräys (EC) 1935/2004 ja 
niihin liittyvät yhdenmukaistetut standardit EN 1974:1998 +A1, EN60204-1, EN60335-1, EN60335-
2-64.

TURVALLISUUS
Kiinnitä huomiota seuraaviin turvallisuusseikkoihin:
• Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.
• Henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset tai psyykkiset valmiudet tai tietotaito eivät ole 

riittävät eivät tule käyttää laitetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön valvontaa.
• Käytä laitetta ainoastaan tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti.
• Käytä laitetta vain jos se on rakenteellisesti ja mekaanisesti kunnossa.
• Asenna laite kappaleen ”ASENNUS” ohjeiden mukaisesti.
• Asenna laite paikalle, johon ulkopuolisilla ja varsinkaan lapsilla ei ole pääsyä
• Pysy erittäin keskittyneenä kun käytät laitetta ja ja vältä häiriöitä käytön aikana.
• Älä anna kenenkään joka ei ole lukenut ja ymmärtänyt näitä käyttöohjeita käyttää tätä laitetta.
• Älä käytä löysiä ja roikkuvia vaatteita tai vaatteita, joissa on avoimet hihat
• Älä salli kenenkään muun kun käyttäjän lähestyä käytön aikana.
• Älä poista, peitä tai muuta koneen rungossa olevia tunnisteita ja turvamerkintöjä ja korvaa ne 

heti, jos ne ovat vahingoittuneet.
• Älä poista läpinäkyviä suojuksia, äläkä muuta mitään mekaanisia ja sähköisiä suojalaitteita.
• Viipaloi ainoastaan sallittuja tuotteita, älä yritä viipaloida kiellettyjä tuotteita.
• Pidä laitteen pohjalevy johon viipaloidut tuotteet putoavat aina puhtaana. Pidä myös laitteen 

ympäristö ja lattia laitteen ympärillä aina puhtaana.
• Älä käytä laitetta säilytystasona äläkä aseta siihen mitään muuta kun siivutettavia elintarvik-

keita.
• Älä käytä laitetta kun terä on kulunut niin, että terän reunan ja terän suojarenkaan välinen etäi-

syys on yli 6 mm. Pyydä valtuutettua huoltoa vaihtamaan terää.
• Älä käytä laitteen sähkönsyötössä tilapäisiä johtoja, jatkojohtoja tai jakorasioita.
• Tarkista laitteen virtajohto säännöllisesti. Pyydä tarvittaessa valtuutettua huoltoa vaihtamaan 

sitä.
• Kytke laite pois päältä mikäli se vikaantuu tai toimii normaalista poiketen tai jos siitä kuluu 

epätavallisia ääniä
• Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen puhdistus ja ylläpitotoimenpiteitä
• Käytä suojakäsineitä puhdistus- ja huoltotoimenpiteisiin.
• Laita ja poista viipaloitava tuote laitteesta ainoastaan kun kelkka vedetty täysin taakse ja pak-

suuden säätönuppi on turva-asennossa (0 -asento) (katso kuva A).
• Liikuta kelkkaa ainoastaan tuotteen syöttöpainikkeen kahvan avulla.
• Älä koskaan kosketa tuotetta käsin viipaloinnin aikana. Pidä aina kädet suojan takana ja kauka-

na terästä.
• On kiellettyä käyttää muita kun valmistajan toimittamia lisävarusteita.
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Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista jotka johtuvat väärästä käytöstä, valtuuttamattoman henki-
löstön tekemistä muokkauksista tai korjauksista tai muiden kun alkuperäisten varaosien käytöstä.
Laitetta ei saa käyttää ulkotiloissa jossa se on alttiina ja/tai tiloissa jossa se joutuisi alttiiksi kosteu-
delle, höyryille, hankaavalle ja/tai syövyttävälle pölylle eikä tiloissa joissa on räjähdysvaara.

Käyttöolosuhteet:
- Lämpötila -5°C ... +40°C
- Maksimi kosteus 95% 

ÄLÄ VIIPALOI:
- Pakastettuja / jäisiä tuotteita
- Elintarvikkeita jossa on luita
- Tuotteita, joita ei ole tarkoitettu elintarvikekäyttöön.

VAROITUS! Moottori saattaa ylikuumentua. Sammuta laite 15 minuutin yhtäjaksoisen käytön 
jälkeen ja anna sen jäähtyä.

MUITA RISKEJÄ
Terän ympärillä oleva suojarengas on valmistettu eurooppalaisten standardien EN 1974: 1998 + A1 
mukaisesti, mutta teroituksen mahdollistamiseksi terän suojaus ei välttämättä poista kokonaan 
viiltohaavan riskiä.

VAROITUS! Terän puhdistuksen ja teroituksen aikana kiinnitä erityistä huomiota pitämään kädet 
mahdollisimman kaukana suojaamattomasta alueesta. Suojakäsineiden käyttöä suositellaan.

LAITTEEN ASENNUS
Asenna laite tasaiselle, sileälle ja kuivalle alustalle joka kestä laitteen sekä viipaloitavan tuotteen 
painon. 

VAROITUS! Varmista, että kelkan liikkeelle ja tuotteen käsittelemiselle ei ole esteitä.
Laite on asennettava standardin mukaisen maadoitetun pistorasian läheisyyteen, joka on varus-
tettu sulakkeella ja vikavirtasuojalla

Tarkista ennen kytkemistä, että laitteen arvokilvessä mainittu liitäntäjännite vastaa asennuspaikan 
jännitettä
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- Terän suoja:
1. Käännä terän suojaa 90° vastapäivään nupin avulla 
2. Jousi helpotta terän suojan poistoa (kuva C).

- Viipaleohjain:
Poista viipaleohjain kuvan D mukaisesti.

- Teroitin:
Poista teroitin nostamalla sitä ylöspäin (kuva E).

KÄYTTÖ
VAROITUS! Terävä terä voi aiheuttaa loukkaantumiseen! Varmista, että paksuuden säätönup-
pi (5) on turva-asennossa (0 -asento) (katso kuva A).

1. Vedä kelkka (8) päätyasentoon (kohti käyttäjää, katso kuva L);
2. Nosta syöttöpainikkeen levy (17) valmiusasentoon. 
3. Sijoita viipaloitava tuote kelkalle lähelle turvasuojaa (7). Lukitse tuote paikalleen painamalla 

syöttöpainikkeen levy kevyesti sitä kohtaan.
4. Säädä viipaleen paksuus. Käynnistä terä (10) painamalla start -painiketta (1). Tartu tuotteen 

syöttöpainikkeen kahvasta ja viipaloi tuote viemällä kelkka edestakaisin.
5. Viipaloinnin jälkeen käännä paksuuden säätönuppi asentoon 0 ja vedä kelkka päätyasentoon. 

Pysäytä terä painamalla stop -painiketta (2).

PUHDISTUS
Ennen käyttöä puhdista laite ainakin kerran päivässä - tai useammin tarvittaessa - ja aina jos laitet-
ta ei ole käytetty pitkään aikaan.

VAROITUS! Sähköiskun vaara! Katkaise aina virransyöttö laitteeseen ennen puhdistustoimenpi-
teitä ja käännä paksuuden säätönuppi turva-asentoon.

VAROITUS! Terävä terä voi aiheuttaa loukkaantumiseen! Varmista, että paksuuden säätönup-
pi (5) on turva-asennossa (0 -asento, katso kuva A).
Käytettävät puhdistustuotteet: Käytä vain vettä ja biohajoavaa mietoa puhdistusaineita pehmeällä 
liinalla ja puolijäykällä nailonharjalla terän teräville alueille ja syöttöpainikkeelle. Älä puhdista laitetta 
vesisuihkulla tai höyryllä tai vastaavilla menetelmillä.

(A) (B) (C)

(D) (E) (F)

(G) (H) (I)

SAFETY

(L) (M) (N)

(O) (P)

 

 

 

Osien irrotus:
- Kelkka (koskee ainoastaan laitteita joissa on kelkan irrotusmekanismi):
1. Paksuuden säätönupin ollessa turva-asennossa, vedä kelkka ääriasentoon rajoittimeen asti.
2. Paina kelkan irrotusvipua ja vedä kelkkaa ulospäin. Jotta tämä onnistuu voi olla tarpeen samal-

la kääntää paksuuden säätönuppia hieman (pysyen kuitenkin turva-alueella). 
3. Vedä kelkka irti vetämällä syöttöpainikkeen kahvasta (kuva B).
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VAROITUS! Terävä terä voi aiheuttaa loukkaantumiseen! Käytä suojakäsineitä terä-
vien osien puhdistuksen yhteydessä.
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• Terän suoja
 - Laita teränsuoja laitteeseen ja käännä se 90° kunnes se on alkuperäisessä asen-
nossa (kuva I).

• Viipaleohjain
 - Asenna viipaleohjain paikalleen (kuva H).

• Kelkka (koskee ainoastaan laitteita, joissa on kelkan irrotusmekanismi):
 - Työnnä kelkka telakkaan varmistaen, että irrotusvipu lukkiutuu. Varmista, että kelkka liikkuu 
vapaasti. Tarkista myös paksuuden säätönupin toiminta.

Puhdistus:
• Terä: 

 - Paina terän pinnalle kostea liina ja siirrä sitä hitaasti keskeltä ulospäin teräsuojan puolella ja 
vastakkaisella puolella (kuva F). Kuivaa terä samalla tavalla kuivalla liinalla.

ÄLÄ KOSKAAN käynnistä laitetta terän puhdistuksen yhteydessä!
• Suojarengas: 

 - Puhdista terän ja suojarenkaan välinen alue pehmeällä harjalla. Ole varovainen, ÄLÄ laita 
käsiä lähelle terää.

• Laitteen runko:
 - Käytä kosteaa liinaa tai puhdistussientä, huuhtele vedellä.
 - Kuivaa huolellisesti.

Osien takaisin asennus:
• Teroitin (jos kuuluu laitteen varustukseen):

 - Asenna teroitin kuvan G mukaisesti kunnes se on oikealla paikallaan.

(A) (B) (C)

(D) (E) (F)

(G) (H) (I)

SAFETY

(L) (M) (N)

(O) (P)
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(G) (H) (I)
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(D) (E) (F)

(G) (H) (I)
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(A) (B) (C)

(D) (E) (F)

(G) (H) (I)

SAFETY

(L) (M) (N)

(O) (P)
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YLLÄPITO
Teräs teroitus (koskee teroittimella varustettuja koneita)
Teroituksen tarve riippuu laitteen käytöstä.

VAROITUS! Jos laitteessa on sille tarkoitettu teroitin, seuraa ohjeita. Muussa tapaukses-
sa ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

Suorita teroitus seuraavasti:
1. Aseta paksuuden säätönuppi turva-asentoon (kuva A).
2. Vedä kelkka ääriasentoon (kuva L).
3. Nosta teroitin (kuva M) ja käännä se teroitusasentoon (kuva N).
4. Vapauta teroitin.
5. Käynnistä kone painamalla start -painiketta
6. Teroita terä pitämällä teroittimen teroituspainiketta 1 (kuva O) 10 - 15 sekuntia.
7. Vapauta yllä mainittu painike.
8. Viimeistele teroitusta vetämällä jousipainiketta 2 (kuva O) ja pitämällä se vedettynä 2 - 3 

sekuntia.
9. Vapauta jousipainike
10. Pysäytä laite painamalla stop -painiketta.
11. Nosta teroitin ja palauta se alkuperäiseen asentoon.
12. Varmista, että se menee paikalleen.
13. Puhdista laite.

Voitelu
Säännöllisen käytön jälkeen saattaa olla tarpeen voidella kelkan liuku ohjaimet. Suosittelemme, 
että voitelu suoritetaan joka kolmas kuukausi. Voiteluun saa käyttää ainoastaan hapotonta öljyä 
(suosittelemme vaseliiniöljyä). Älä käytä kasviöljyä.
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HUOLTO
Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Ota aina yhteys valtuutettuun huoltoon jos laite vi-
kaantuu.

VAROITUS! Terä tulee AINA vaihtaa kun terä on kulunut niin, että terän reunan ja terän suojaren-
kaan välinen etäisyys on yli 6 mm. Pyydä valtuutettua huoltoa vaihtamaan terää.

 

TAKUU JA VASTUU
Valmistaja toimittaa laitteita, joilla on 12 kuukauden rajoitettu takuu alkaen ostopäivästä. Takuu 
koskee vain vikoja, jotka syntyvät käyttötarkoituksenmukaisen ja oikean käytön aikana.
Takuu ei kata kuljetuksen aiheuttamia vikoja, ostajan kyvyttömyyttä tai laiminlyöntiä, sopimaton-
ta asennusta tai maadoitusta, valtuuttamattomia toimenpiteitä, luonnollista kulumista, jännitteen 
vaihteluita, jotka ovat yli 10 prosenttia nimellisarvosta. Lisäksi takuu ei kata kuluvia osia, kuten 
terät ja teroittimet paitsi jos niissä on ilmeisiä valmistusvirheitä.

Valmistaja ei ole vastuussa ongelmista jotka johtuvat seuraavista asioista:
• Tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättäminen
• Käytöstä, joka ei ole asennuspaikan (maan) voimassa olevien erityisten määräysten mukainen.
• Laitteelle tehdyistä luvattomista muutoksista ja / tai korjauksista
• Muiden kuin alkuperäisten varaosien ja tarvikkeiden käytöstä.
• Poikkeuksellisista tapahtumista.
Laitteen omistusoikeuden siirto peruuttaa automaattisesti valmistajan vastuun kyseessä olevasta 
laitteesta, lukuun ottamatta direktiivin 2006/42 / CE noudattamista (tuotteen valmistusvikoja kos-
keva vastuu).
Laitteen tyyppikilvestä ilmenee laitteen valmistaja, laite, tekniset tiedot ja CE -merkintä.

LAITTEEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
Laite koostuu seuraavista:
• alumiini / magnesiumseosrakenne
• erilaiset komponentit ja ruostumaton teräs
• sähköosat ja sähkökaapelit
• sähkömoottori
• muovia jne.
Jos purkaminen ja hävittämien on annettu ulkopuolisen tehtäväksi, käytä vain edellä mainittujen 
materiaalien hävittämiseen oikeutettuja yrityksiä.
Laite on EU: n direktiivin 2012/19 / UE mukainen. Pakkausmateriaalit ja -laitteet sisältävät kierrä-
tettäviä materiaaleja. Laitteesi sisältää arvokkaita materiaaleja, jotka voidaan ottaa talteen tai jotka 
voidaan kierrättää. Jäljellä olevien jätemateriaalien erottaminen eri tyyppeihin helpottaa arvokkai-
den raaka-aineiden kierrätys.
Jätä laitteet keräyspisteeseen. Voit saada tietoja hävittämisestä paikallisilta viranomaisilta.
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VIANETSINTÄ

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY TOIMENPIDE
Laite ei käynnisty painettaes-
sa start -painiketta.

Sähkönsyöttöongelma tai vial-
linen ohjauspiiri.

Varmista, että pistoke on pis-
torasiassa. Jos laite ei vielä-
kään toimi, kutsu huolto

Laite käynnistyy painettaessa 
start -painiketta mutta merkki-
valo ei syty.

Viallinen merkkivalo. Älä käytä laitetta jos merkkiva-
lo ei toimi. Kutsu huolto.

Iso vastus viipaloidessa tuo-
tetta.

Terä on tylsä. Teroita terä.

Terä hidastuu tai pysähtyy vii-
paloinnin aikana.

Vetohihna löysä tai vioittunut. Kutsu huolto tarkistamaan / 
vaihtamaan hihna.

Laite ei pysähdy stop -paini-
ketta painettaessa.

Viallinen ohjauspiiri. Katkaise heti laitteen virran-
syöttö irrottamalla pistoke pis-
torasiasta. Kutsu huolto.

Iso vastus liukuvien kompo-
nenttien liikkeessä (kelkka ja 
tuotteen syöttöpainike).

Riittämätön voitelu. Voitele ohjeiden mukaisesti.
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MALLI 220 250 300

A 168 mm 178 mm 230 mm

B 185 mm 185 mm 245 mm

C 160 mm 175 mm 225 mm

D 395 mm 395 mm 480 mm

E 320 mm 320 mm 380 mm

F 505 mm 505 mm 475 mm

G 390 mm 390 mm 430 mm

H 435 mm 435 mm 485 mm

I 490 mm 515 mm 635 mm

L 580 mm 570 mm 630 mm

TIEDOT

168 mm 178 mm 230 mm

185x160 mm 187x175 mm 245x225 mm

14 mm 14 mm 12 mm

220 mm 250 mm 300 mm

22 Kg 22 Kg 27 kg

0,17 kW 0,17 kW 0,23 kW

G

F
EH

A
C

B

D

I

L

TEKNISET TIEDOT

Viipalointikapasiteetti, pyöreä

Viipalointikapasiteetti, neliömäinen

Maksimi viipaleen paksuus

Terän halkaisija

Paino

Moottorin teho

Huomio! Valmistaja pyrkii jatkuvasti parantamaan tuotteitaan, tekniset tiedot saattavat muuttua 
ilman erillistä ilmoitusta.

Valmistaja
Van Berkel International S.r.l.

via Foscolo, 22
21040 Oggiona S. Stefano (VA) - ITALY



Metos Oy Ab
Ahjonkaarre, 04220 Kerava

Puh. 0204 3913
e-mail: metos.finland@metos.com

www.metos.com


