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1. Uppgifter om apparaten

1.1. Allmänna försiktighetsåtgärder
• Skärmaskinen får endast användas av utbildad personal som måste vara fullt medveten om säkerhets-

standarderna i denna handbok.
• Varje ny användare bör utbildas om hur apparaten innan innan de börjar använda den.
• Även om apparatens farliga delar skyddas av olika säkerhetsanordningar är det förbjudet att placera 

händerna i närheten av den vassa klingan eller rörliga delar. 
• Bryt alltid strömtillförseln till apparaten innan rengörings- eller underhållsåtgärder utförs.
• När apparatens skyddsanordningar har tagits bort t ex för rengöring är det skäl att beakta de återstå-

ende riskerna.
• Fokusera noggrant på pågående rengörings eller underhållsåtgärder för att undvika faror.
• Använd inte frätande eller brandfarliga ämnen för att rengöra apparaten. Använd milda desinfektions-

medel som lämpar sig för livsmedelbruk.
• Rengör apparaten enligt anvisningarna.
• Det är förbjudet att spruta vatten på maskinen eller att sänka ner den i vatten eller andra vätskor.
• Kontrollera regelbundet apparatens strömkabel. En skadad eller sliten kabel är alltid en risk, fara för 

elstöt.
• Avlägsna aldrig apparatens stickpropp ur uttaget genom att dra i kabeln eller apparaten!
• Det är förbjudet att använda maskinen om bladet har slitits ner mer än 10 mm på grund av upprepade 

slipningar.
• Stäng av apparaten om den får fel eller funktionerar avikande från det normala. Apparatens service 

skall utföras av tillverkaren bemyndigad servicepersonal med användande av originalreservdelar.
• Använd inte skärmaskinen för frysta produkter, kött och fisk med ben och icke-livsmedelsprodukter.
• Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk, utsätt den inte för sol, regn, is eller fukt.
• Bryt strömtillförseln till apparaten om den inte används.
• Låt bemyndigad servicepersonal se över apparaten om den stått oanvänd för en lång tid.

Skiva aldrig en produkt till slut utan att använda påskjutaren och undvik att ställa dig så att 
kroppsdelar kommer i kontakt med klingan.

STOP

STOP
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1.2. Apparatens säkerhetsanordningar

1.2.1. Mekaniska säkerhetsanordningar

När det gäller säkerhetsanordningar av mekanisk karaktär uppfyller skärmaskinen som beskrivs i denna 
bruksanvisning Maskindirektivet 2006/42 / EG och EN 1974-standarden (skärmaskiner, säkerhet och hy-
gienkrav), som förutsätter följande (se 1.3.3 ):

• Avtagbart klingskydd
• Fast klingskydd (som inte går att avlägsna) runt klingan för att skydda det område av klingan som inte 

används vid skärning
• Påskjutare som inte kan vridas helt
• Påskjutarknapp
• Handskydd av transparent plast fastsatt på matningsplattan
• Släde som endast kan avlägsnas när reglaget och skivtjocklek är ställt på ”0” och när släden är place-

rad i startposition vid operatörssidan. Under dessa förhållanden öppnas det mekaniska låset och det 
är möjligt att ta bort matningsplattan.

OBS: I enlighet med punkt 1.7.2 “Varning för återstående risker” i bilaga 1 till 
maskindirektivet 2006/42 / EG bör det noteras att klingskyddet vid området 
för slipstenarna inte helt eliminerar fara för skärsår. Klingskyddet är i en-
lighet med European Standard EN 1974.

1.2.2. Elektriska säkerhetsanordningar

Säkerhetsanordningarna för att skydda mot elektriska faror är i enlighet med:

- EN 60335-1 standarder 
- EN 60335-2-64 standarder
- Lågspänningsdirektivet 2006/95/EC
- Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EC

Apparaten är utrustad med en relä som löser ut som vid oavsiktliga strömavbrott. Efter detta måste ap-
paraten startas om manuellt.

1.3. Beskrivning av apparaten

1.3.1. Allmänt

Vid planeringen och tillverkning av dessa automatiska skärmaskinen har speciell uppmärksamhet fästs 
vid:

• Maximal säkerhet vid användning, rengöring och underhåll
• Maximal hygien, erhållen genom ett noggrant urval av material som kommer i kontakt med livsmedlen 

samt avlägsnande av hörn i den del av skärmaskinen som kommer i kontakt med produkten. Allt detta 
säkerställer enkel och grundlig rengöring samt lätt demontering.

• Maximal skärprecision tack vare kammekanismen
• Maximal skärkapacitet från 0 till 14 mm;
• Robusthet och komponenternas stabilitet
• Tystaste möjliga drift tack vare remdrift
• Bullernivå under 70 dB;
• Enkel hantering



21.3.2018METOS Skärmaskin TGN,  TGI

| 5

1.3.2. Konstruktion

De professionella skärmaskinerna i sortimentet är tillverkade i en aluminiumlegering som garanterar 
säker kontakt med livsmedel (hygien) och säkerställer att ytan inte attackeras av syror och salter samt ger 
en hög oxidationsbeständighet.
Klingan av härdat stål säkerställer noggrann och ren skärning av produkten.
De flesta av de övriga konponenterna är gjorda av:
- ABS
- Lexan
- AISI 430 eller 304 stål

1.3.3. Apparatens delar

8	
	

1.3.3 	COMPOSITION OF THE MACHINE 

Normal tray	

Tray with adjustable rods	
	
	
	

Släde med justerbara stavar

Normal släde
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Släde med special arm

10	
	

Tray with special arm	
	

Figure 1 - Overview of the slicing machine	

	

1 Data plate – serial number 17 Blade guard	
5 Control panel 18 Product pusher arm	
6 Manual/automatic selector 19 Product holder tray	
7 Graduated dial 20 Product pusher knob	
8 Blade 22 Tray lock knob	
9 Removable slice deflector 23 Carriage movement grip	

10 Irremovable fixed blade guard ring 24 Control rods	
11 Blade sharpening device 25 Rod lock knobs	
12 Sharpener lock knob 26 Product pusher lock knob / 

Sliding tray lock knob	
13 Blade guard rod 27 Adjustable edge	
14 Power cable 28 Sliding tray	
15 Thickness gauge tray(ribbed) 29

\
On/off switch	

16 Hand guard 
	
	

10	
	

Tray with special arm	
	

Figure 1 - Overview of the slicing machine	

	

1 Data plate – serial number 17 Blade guard	
5 Control panel 18 Product pusher arm	
6 Manual/automatic selector 19 Product holder tray	
7 Graduated dial 20 Product pusher knob	
8 Blade 22 Tray lock knob	
9 Removable slice deflector 23 Carriage movement grip	

10 Irremovable fixed blade guard ring 24 Control rods	
11 Blade sharpening device 25 Rod lock knobs	
12 Sharpener lock knob 26 Product pusher lock knob / 

Sliding tray lock knob	
13 Blade guard rod 27 Adjustable edge	
14 Power cable 28 Sliding tray	
15 Thickness gauge tray(ribbed) 29

\
On/off switch	

16 Hand guard 
	
	

1.   Märkskylt – serienummer
5.  Styrpanel
6.   Manual / automat omställare
7.   Graderat vred
8.   Klinga
9.   Avtagbart skivskydd
10.  Fast skyddsring för klingan
11.  Vässarens för klingan
12.  Vässarens låsningsknapp
13.  Stång för klingskyddet 
14.  Elkabel
15.  Justeringsplatta (räfflad)
16.  Handskydd
17.  Klingskydd

Kuva . 1

18.  Påskjutararm
19.  Matningsplatta
20.  Påskjutarens handtag
22.  Matningsplattans låsningsknopp
23.  Slädens handtag
24.  Styrstänger
25.  Stängernas låsningsknoppar
26.  Påskjutarens låsningsknopp / 
 Slädens låsningsknopp
27.  Justerbar kant
28.  Släde
29.  På / Av brytare
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2. Tekniska data

11	
	

CHAPTER 2 TECHNICAL DATADIMENSIONS, WEIGHT, SPECIFICATIONS	

Figure 2 - Overall dimensions	

	

Kuva. 2
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Modell
TN LP K LN

300 330 350 300 350 350

TGN TGN TG TGI TGSPI TGI

Längd mm A 705 705 850 690 690 850

Bredd mm B 565 565 630 540 540 630

Höjd mm C 600 615 660 600 620 690

Avstånd mellan föt-
terna mm

D 456 456 555 480 480 558

E 296 296 374 330 330 400

Slädens rörelse mm 315 315 370 310 310 370

Vikt kg 41 43 70 50 57 70

Klingans hastighet 
var per minut

rpm 275 275 230 270 270 230

Enfasmotor HP 0,25 0,25 0,50 0,35 0,38 0,55

Trefasmotor HP 0,25 0,25 0,50 0,37 0,37 0,55

Skärtjocklek mm 0...14 0...14 0...14 0...14 0...14 0...14

Produktens diameter mm 225 235 240 215 240 240

Skärkapacitet 
H x L

mm 190x260 195x260 200x280 190x250 205x250 200x280

VARNING: Apparatens elektriska specifikationer visas på en skylt på bak-
sidan. Före anslutning, se 4.2 - Elanslutning.
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3. Apparatens mottagning

3.1. Transportförpackning 
Apparaten levereras noggrant förpackad. Förpackningen består av:
 
a) Robust kartongförpackning
b) Apparaten
c) Två kartonginsatser för att hålla apparaten på plats
d) Utdragningsjigg för klingan (levereras på begäran)
e) Denna manual
f) En liten flaska med olja
g) Två stötdämpare

13	
	

The slicing machine leaves our warehouses carefully packed. The packaging 
consists of: 

a) sturdy cardboard outer box; 
b) the machine; 
c) two cardboard inserts to keep the machine very stable; 
d) blade extraction jig (supplied on request); 
e) this manual; 
f) small bottle of oil; 
g) two shock guards

	

Figure 3 - Description of the packaging
Bild 3
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Förutom de konventionella symbolerna visas följande på förpackningen:
• Maskinmodell
• Maskinens serienummer
• Spänning
• Bruttovikt

3.2. Kontroll vid mottagandet

Granska vid mottagningen att förpackningen inte har transportskador, öppna förpackningen och granska 
att allt material enligt bild 3 är med. Meddela leverantören inom 3 dagar (från leveransdatumet) om för-
packningen har yttre skador och om apparaten är skadad.
Vänd inte förpackningen upp och ner!!  Vid hantering av maskinen, ta ordentligt tag i alla fyra hörn och 
håll förpackningen parallellt med golvet

3.3. Återvinning av förpackningen
Förpackningsmaterialen (kartong, eventuella träpallar, skyddande nylon och stötdämpande skydd) skall 
tas om hand för förstöring eller återvinning enligt lokala bestämmelser.

14	
	

In addition to the conventional symbols, the following are shown on the packaging: 

- Machine model 
- Machine serial number 
- Volts
- Gross weight

Figure 4 - Marking on the packaging	

	
3.2 CHECKING THE PACKAGING UPON RECEIPT

Upon receipt of the package, if it has no external damage, open it to 
check that all the material is inside (Fig. 3). If, on the other hand, upon 
delivery, the package shows signs of having been mishandled, knocked 
or dropped, it is necessary to point out the damage to the carrier, and 
send a detailed report concerning the damage sustained by the machine 
within 3 days of the delivery date indicated on the documents.
Do not overturn the packaging!! When handling the machine, ensure 
that it is held firmly in the 4 corners (keep it parallel to the floor).
	

3.3 DISPOSING OF THE PACKAGING

The packing materials (cardboard, any wooden pallets, protective nylon 
and shockproof guards) must be disposed of separately according to 
current regulations in the country of installation.

Fig. 4
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4. INSTALLATION 

4.1. Apparatens placering
Den yta där apparaten placeras bör vara tillräckligt stor för att rymma apparaten (se ”Tekniska data”). Ytan 
bör hålla för apparatens tyngd och vara plan och stabil på ca 80 cm höjd från golvet.

4.2. Elanslutning

4.2.1. Skärmaskin med enfas motor

Apparaten är försedd med en elanslutningskabel med ett tvärsnitt på 3x1 mm2 och en länd på 1.5 m. Ka-
beln är utrustas med en “Schuko” stickpropp (eller en specifik stickpropp för destinationslandet). Anslut 
stickproppen till ett uttag enligt EEC-normerna.  Förse anslutningen med en 10A, IΔn = 0.03 A RCD 
huvudbrytare.
Anslut alltid apparaten till ett jordat uttag.
Försäkra före anslutning till elnätet att elanslutningen på installationsplatsen överensstämmer med de 
värden som anges på apparatens typskylt.

4.2.2. Skärmaskin med trefas motor

Apparaten är försedd med en elanslutningskabel med ett tvärsnitt på 5 x 1 mm2 och en länd på 1.5 m.
Anslut apparaten med hjälp av en CEI stickpropp (röd) till en 400 Volt 50 Hz 3 fas -anslutning. Förse 
anslutningen med en 10A, IΔn = 0.03 A RCD huvudbrytare. Försäkra att anslutningen är ordentligt jordad. 
Försäkra även att elanslutningen på installationsplatsen överensstämmer med de värden som anges på 
apparatens typskylt (bild 5). Granska innan permanent uppkoppling att klingan roterar åt rätt håll genom 
att kort starta apparaten (se bild 8).
Klingan skall rotera moturs (set från klingskyddets sida). Om rotationsriktningen är fel, byt plats för två av 
faserna i stickproppen (OBS, byt inte plats för den BLÅ ledaren = neutral). Endast bemyndigad personal 
får utföra denna operation.
CE-skärmaskinerna med trefas motor kan anslutas både till 230V och 400V. Om inget annat anges, görs 
anslutningar till 400 V. Kontakta bemyndigad service för att anpassa apparaten till 230V.

15	
	

CHAPTER 4 INSTALLATION	 POSITIONING THE MACHINE

The surface on which the slicing machine must be installed must take into 
account the support dimensions shown in the technical tables (depending 
on the model), and therefore be sufficiently large, should be well levelled, 
dry, smooth, robust and stable and at a height of 80 cm from the ground.

4.2 ELECTRICAL CONNECTION 

4.2.1  SLICING MACHINE WITH SINGLE PHASE MOTOR

The slicing machine is equipped with a power cable with a cross section of 
3x1 mm2, length of 1.5 m and a “SCHUKO” plug (or specific plug for the 
country of destination) to be connected to an outlet in line with EEC 
standards. Connect the 230 Volt 50 Hz slicing machine, interposing a 10A, 
In = 0.03 A RCD/circuit breaker. 
At this point, ensure that the earthing system is in perfect working order. 
Also check that the type of current indicated on the identification plate 
(Fig. 5) is consistent with the voltage (V) and frequency (Hz) of the 
power line.

Figure 5 - Data plate - Serial number

4.2.2  SLICING MACHINE WITH THREE PHASE MOTOR

The slicing machine is equipped with a power cable with a cross section of 
5 x 1 mm2 and length of 1.5 m. 
Connect the slicing machines to the 400 Volt 50 Hz three phase mains 
using a CEI plug (red), interposing a 10A, In = 0.03 A RCD/circuit 
breaker. At this point, ensure that the earthing system is in perfect 
working order. Also check that the type of current indicated on the 
identification plate (Fig. 5) is consistent with the voltage (V) and 
frequency (Hz) of the power line. Before connecting the machine 
permanently to the three phase supply line, check the direction of 
rotation of the blade by briefly pressing the start blade button then 
pressing the stop blade button (Fig. 8). 

The direction of rotation of the blade must be anti-clockwise looking at 

Fig. 5
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4.3. Kopplingsschema

4.3.1.  Trefas 400V

16	
	

the slicing machine from the blade guard side. If the direction of rotation 
is incorrect, reverse two wires of the three phases of power in the plug 
(N.B. do not move the BLUE wire = neutral). It is advisable have this 
operation carried out by trained personnel.
The three-phase motors on professional CE slicing machines can operate 
with both 230V three-phase voltage and with 400 V voltage. 
Unless otherwise specified, connections are made for 400 V power. In 
order to adapt to 230 V three phase power, request the intervention of 
the “SERVICE CENTRE”.
	

4.3 WIRING DIAGRAMS 

4.3.1 WIRING DIAGRAM OF THE THREE PHASE SYSTEM 	
	

	
Figure 6 - 400 V three phase wiring diagram with 5P plug	

	
4.3.2  WIRING DIAGRAM OF THE SINGLE PHASE SYSTEM 	

4.3.2. Enfas 230V

4.4. Driftkontroll

Försäkra att släden är låst och utför testet enligt följande:
1.  Ställ ON/OFF brytaren i läget “ON” (bild 1)
2.  Tryck på startknappen (bild 8) och kontrollera att klingan roterar. Tryck på stop-knappen och kontrollera 

att klingan stannar.

17	
	

	

	

Figure 7 - 230 V single phase wiring diagram with SCHUKO plug	

	
	

4.4 GENERAL OPERATION CONTROL
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5. Apparatens användning

5.1. Styrknappar

18	
	

Before testing, make sure that the tray is fully locked, then try operation, 
proceeding as follows: 

1. turn the ON/OFF switch to “ON” (Fig. 1) 
2. press the start blade button (Fig. 8) and check that the blade is moving. 

Press the stop blade button and check that the blade comes to a halt;

CHAPTER 5 USING THE MACHINE CONTROLS	

Figure 8- Location of the controls	
	

1     Carriage run selector 6/b  Stop carriage	
2     Manual/auto slice counter selector 7/a  Slice setting display	
3     Slice counter display 7/b  Slice no. setting keys	
4     Start blade  8     Selector:  A manual	
5     Start carriage                         B automatic 	
6/a  Stop blade  

Bild 8.

1     Slädens omkopplare
2     Manuell/automatisk skivräknare
3     Display (skivräknare)
4     Start (klingan) 
5     Start (släden)
6/a  Stop (klingan) 
6/b  Stop (släden)
7/a  Display (skivinställning)
7/b  Inställningsknappar (skivinställning)
8     Väljare: A manuell
 B automatisk 

5.2. Användning

5.2.1.  Manuell användning

1.  Frigör släden genom att vrida väljaren (8) till manual-läge (A).
2.  Starta klingan genom att trycka på knapp (4) och granska att släden glider manuellt. Efter användning, 

tryck på klingans stop-knapp (6/a) (Bild 8).

5.2.2. Fullständig automatisk användning

Ställ till först, medan apparaten ännu är avstängd, väljaren (8) i automat-läge (B).

1.  Tryck på skivräknarens (2) automatknapp (A).
2. Displayen (7/a) tänds, nu är det möjligt att med knapparna (7b) ställa in antal skivor som skall skivas 

(från höger: ental, tiotal, hundratal).
3.  Tryck på knapp (4) för att starta klingan och på knapp (5) för att starta släden.
4. Medan skivningen pågår visar display (3) hur många skivor som skivats. Släden stannar då inställd 

mängd skivor uppnås.
5.  Stoppa klingan efter skivngen genom att trycka på knapp (6/a).
6. Optimera skivningen genom att ställa in slädens rörelse genom att trycka på +/- knapparna.
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5.2.3. Halvautomatisk funktion

Ställ till först, medan apparaten ännu är avstängd, väljaren (8) i automat-läge (B).

1. Tryck på skivräknarens (2) manualknapp (M).
2.  Tryck på knapp (4) för att starta klingan och på knapp (5). Apparaten startar nu och fortsättar att skiva 

tills knapp (6/b) trycks.
3.  Stoppa klingan efter skivngen genom att trycka på knapp (6/a).
4. Ställ in slädens rörelse genom att trycka på +/- knapparna

20	
	

N.B.: The product to cut must only be loaded onto the tray when the graduated 
dial is set to “0” and when the motor is off (Fig. 9). 
The procedure is as follows: 

1. Raise the product pusher (18) to the rest position. 
2. Load the product onto the tray so that it rests on the ribbed thickness 

gauge tray (15.) 
3. Block the product from above using the special arm fitted with teeth (18). 
4. Use the graduated dial to adjust the cutting thickness as desired. 
5. Operate the slicing machine referring to the different types of cut 

described in chapter “5.2 - Operation”. 
6. The product will easily fit in the blade and the slice, guided by the slice 

deflector, will fall onto the collection tray. 
7. Do not operate the slicing machine if empty. 
8. Sharpen the blade as soon as the product which has been cut has a 

disjointed or rough surface when the cutting stress increases. 
9. At the end of cutting, set the graduated dial to “0” and stop the machine 

using the stop blade button (6/a).	

	
Figure 9 - Overview of the slicing 

machine with normal tray 

	

15 Thickness gauge tray (ribbed)	
16 Hand guard	
17 Blade guard	
18 Product pusher arm	
19 Product holder tray	
20 Product pusher knob	
22 Tray lock knob	
23 Manual carriage movement grip	

	

Bild 9

5.3. Apparat med normal släde

OBSERVERA! Produkten som skall skivas får endast placeras på släden då 
den graderade ratten är inställd på “0” och motorn är avstängd

1. Lyft påskjutararmen (18) till viloläge.
2. Placera produkten som skall skivas på släden så den vilar på den räfflade justeringsplattan (15).
3. Fixera produkten ovanifrån med hjälp av påskjutararmen (18).
4.  Ställ in skivtjockleken med hjälp av det graderade vredet.
5.  Använd apparaten enligt anvisningarna i ”5.2. Användning”.
6. Produkten skivas lätt och faller ner på produktbrickan.
7.  Använd inte apparaten tom.
8.  Väss klingan genast om skivorna fastnar i varandra, om skärytan blir ojämn eller om skärmotståndet 

ökar.
9. Efter användning, ställ det graderade vredet i läget ”0” och stanna klingan genom att trycka på knapp 

(6/a).

15 Justeringsplatta (räfflad))
16 Handskydd
17 Klingskydd
18 Påskjutararm
19 Matningsplatta
20 Påskjutarens handtag
22 Matningsplattans låsningsknopp
23.  Slädens handtag
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5.3.1. Släde med justerbara stavar

OBSERVERA! Produkten som skall skivas får endast placeras på släden då 
den graderade ratten är inställd på “0” och motorn är avstängd

1.  För påskjutararmen (18) så långt bak det går ock lås den med hjälp av låsningsnoppen (26).
2. För styrstängerna (24) mot slädens yttre kant och frigör låsningsknopparna (25).
3. Placera produkten som skall skivas på släden så den vilar på den räfflade justeringsplattan (15).
4. Frigör påskjutararmens låsningsknopp (26) varvid påskjutararmen (18) frigörs och produkten som skall 

skivas glider (av sin egen tyngd) ner mot justeringsplattan (15).
5. Frigör stavarnas låsningsknoppar (25) och skjut den motand slädens mitt så att produkten hålls mot 

slädens kant (19).
6. Lås stavavarna (24) med hjälp av låsningsknopparna (24). Ställ in skivtjockleken med hjälp av det gra-

derade vredet.
7. Använd apparaten enligt anvisningarna i ”5.2. Användning”.
8.  Använd inte apparaten tom.
9.  Väss klingan genast om skivorna fastnar i varandra, om skärytan blir ojämn eller om skärmotståndet 

ökar.
10. Efter användning, ställ det graderade vredet i läget ”0” och stanna klingan genom att trycka på knapp 

(6/a).

15 Justeringsplatta (räfflad)
16 Handskydd
17 Klingskydd
18 Påskjutararm
19 Matningsplatta
20 Påskjutarens handtag
22 Matningsplattans låsningsknopp
23.  Slädens handtag
24 Styrstänger
25.  Stängernas låsningsknoppar
26.  Påskjutarens låsningsknopp
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5.3.2	TRAY WITH CONTROL RODS 

N.B.: The product to cut is only loaded onto the tray when the graduated dial is set 
to “0” and with the motor off (Fig. 10). 
The procedure is as follows: 

1. Move the product pusher (18) as far backwards as possible and lock it with 
the product pusher lock knob (26). 

2. Move the control rods (24) towards the outer edge of the tray, releasing 
the lock knobs (25). 

3. Load the product onto the tray so that it rests on the ribbed thickness 
gauge tray (15.) 

4. Unlock the product pusher lock knob (26), thereby releasing the product 
pusher (18) which, due to gravity, will push the product to be cut towards 
the ribbed thickness gauge tray (15). 

5. Loosen the rod lock knobs (25) and push them towards the inside of the 
tray in order to hold the product against the tray edge (19). 

6. Then use lock the rod lock knobs (25) to lock the control rods (24). Use the 
graduated dial to adjust the thickness of cut desired. 

7. Operate the slicing machine referring to the different types of cut 
described in chapter “5.2 - Operation”. 

8. Do not operate the slicing machine if empty. 
9. Sharpen the blade as soon as the product which has been cut has a 

disjointed or rough surface when the cutting stress increases. 
10. At the end of cutting, set the graduated dial to “0” and stop the machine 

using the stop blade button (6/a).	

Figure 10 - Overview of the slicing 
machine with control rod tray 

	
15 Thickness gauge tray (ribbed)	
16 Hand guard	
17 Blade guard	
18 Product pusher	
19 Product holder tray	
20 Product pusher knob	
22 Tray lock knob	
23 Manual carriage movement grip	
24 Control rods	
25 Rod lock knobs	
26 Product pusher lock knob	

Bild 10
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5.3.2. Släde med special arm

OBSERVERA! Produkten som skall skivas får endast placeras på släden då 
den graderade ratten är inställd på “0” och motorn är avstängd

1.  För släden (28) så långt som möjligt från justeringsskivan (15).
2.  Härvid kan släden låsas med hjälp av låsningsknoppen (26).
3.  Lyft upp påskjutararmen (18) och placera produkten som skall skivas på släden (28).
4.  Ta tag i påskjutaramens handtag (20) och sänk ner armen så att den låser produkten mot släden (28). 

Frigör låsningsknoppen (26)
5.  Produktens tyngd trycker släden (28) mot justeringsskivan (15).
6. Ställ in skivtjockleken med hjälp av det graderade vredet.
7. Använd apparaten enligt anvisningarna i ”5.2. Användning”.
8.  Använd inte apparaten tom.
9.  Väss klingan genast om skivorna fastnar i varandra, om skärytan blir ojämn eller om skärmotståndet 

ökar.
10. Efter användning, ställ det graderade vredet i läget ”0” och stanna klingan genom att trycka på knapp 

(6/a).
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5.3.3	TRAY WITH SPECIAL ARM 

N.B.: The product to cut is only loaded onto the tray when the graduated dial is 
set to “0” and with the motor off (Fig. 11). 
The procedure is as follows: 

1. Move the sliding tray (28) back as far away as possible from the thickness 
gauge tray (15). 

2. At this point, using the sliding lock knob (26), it is possible to secure the 
position of the tray. 

3. Place the product on the sliding tray (28) after first raising the product 
pusher arm (18). 

4. Using the grip (20), lower the product pusher arm (18) which will secure 
the product to the tray (28) with the steel teeth fixed on the bracket. 
Release the sliding lock knob (26) 

5. The weight of the product will push the sliding tray (28) towards the thickness 
gauge tray (15). 

6. Use the dial to adjust the cutting thickness as desired. 
7. Operate the slicing machine referring to the different types of cut 

described in chapter “5.2 - Operation”. 
8. Do not operate the slicing machine if empty. 
9. Sharpen the blade as soon as the product which has been cut has a 

disjointed or rough surface when the cutting stress increases. 
10. At the end of cutting, set the graduated dial to “0” and stop the machine 

using the stop blade button (6/a).	

Figure 11 - Overview of the slicing 
machine tray with special arm 

	
15 Thickness gauge tray 

(ribbed)	
17 Blade guard	
18 Product pusher arm	
19 Product holder tray	
20 Product pusher knob	
22 Tray lock knob	
23 Manual carriage 

movement grip	
26 Sliding lock knob	
27 Adjustable edge	
28 Sliding tray	

	

Bild 11

15 Justeringsplatta (räfflad)
17 Klingskydd
18.  Påskjutararm
19.  Matningsplatta
20.  Påskjutarens handtag
22.  Matningsplattans låsningsknopp
23.  Slädens handtag
26 Slädens låsningsknopp
27.  Justerbar kant
28.  Släde
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5.4. Slipning 

Slipa klingan regelbundet enligt följande så snart en minskning av skäreffekten märks: 
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5.4 SHARPENING THE BLADE 

Sharpen the blade regularly as soon 
as a decrease in cutting is felt. 
Proceed as follows: 

1. ensure the machine is turned 
off by pressing the stop 
blade button; 

2. (Fig. 12), loosen the knob (1), 
raise (a) the sharpening device 
(2) and rotate by 180° (b). 
Then let it reach the end of 
the run (c) so that the blade 
is between the two wheels. 
Lock the knob  

3. start the machine, pressing 
the start blade button; 

4. (Fig. 13) press the button (3), 
allow the blade to turn in 
contact with the wheel for 
about 30/40 seconds so that a 
slight burr forms on the edge 
of the blade; 

5. (Fig. 13) press both buttons (3 
and 4) at the same time for 
3/4 seconds, then release 
them both at the same time; 

6. (Fig. 14) once sharpening has 
been completed, switch the 
machine off and put the 
sharpening device back in its 
original position, following the 
procedure in reverse order. 

7. after sharpening, it is 
advisable to clean the wheels 
(see paragraph 6.2.3);

N.B.: Do not perform deburring for 
more that 3/4 seconds to prevent the 
edge of the blade from being twisted 
and becoming damaged. 

 see Mechanical Safety Devices 
paragraph 1.2.1

Figure 12 - Blade sharpening - 
initial operation	

Figure 13  - Sharpening 
operation	

Figure 14 - Returning the 
sharpening unit to the rest 

position	
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Bild 12

Bild 13

Bild14

1.  Försäkra att apparaten är avstängd genom att trycka på 
klingans stopknapp

2.  (Bild 12), lossa knoppen (1), lyft upp (a) slipapparaten 
(2) och vrid den 180° (b). Skjut den neråt (c) så klingan-
hamnar mellan de två hjulen. Lår knoppen 

3.  Starta apparaten genom att trycka på klingans start-
knapp

4.  (Bild 13) tryck på knapp (3) så att klingan kommer i kon-
takt med slipstenara i ca 30...40 sekunder så att en lätt 
grad bildas på klingans kant

5.  (Bild 13) tryck på knapparna 3 och 4 samtidigt i ca 3/4 
sekunder och frigör dem samtidigt för att avlägsna gra-
den från klingan

6.  (Bild 14) efter utförd slipning, stäng av apparaten och 
återställ slipapparaten i ursprungligt läge i omvänd ord-
ning.

7. Efter slipning är det skäl att rengöra hjulen (se 6.2.3)

OBSERVERA: tryck kort (ca ¾ sekund) up-
prepade gånger på knapparna 3 och 4 sam-
tidigt (trycks mycket kort men upprepade
gånger för att avlägsna graden från klin-
gan). Klingan kan ta skada om knapparna 
hålls tryckta för länge.

 

Se 1.2.1. Mekaniska säkerhetsanordningar
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6. Rengöring
Trots att dessa apparater är tillverkade enligt gällande säkerhetsföreskrifter både gällande användning och 
underhåll finns det dock återstående risker (maskindirektiv 2006/42 / EG) som inte helt kan elimineras, 
och som nämns i denna bruksanvisning, märkt med ordet VARNING! Dessa gäller risken för skärning 
som härrör från hantering av bladet under rengöring och underhåll.

6.1. Allmänt
• Apparaten måste rengöras minst en gång per dag eller oftare vid behov.
• Apparatens alla delar som kommer ikontakt med livsmedel bör rengöras extra noggranns.
• Det är förbjudet att rengöre apparaten med trycktvätt, vattenstrålar, verktyg eller borstar som kan 

skada apparatens ytor.

Innan några som helst rengöringsuppgifter utförs:
1. Bryt apparatens strömtillförsel genom att ta stickproppen ur uttaget
2. Ställ det graderade vredet i läget “0”
3. Avlägsna släden

6.2. Apparatens rengöring

VARNING!: Använd endast milt rengöringsmedel (pH 7) och vatten för 
rengöring.

6.2.1. Rengöring av matningsplattan

Enheten (platta + arm + skaft) är lätt att avlägsna:

1. Ställ det graderade vredet (1) i läget “0”
2. Skruva loss knoppen (3)
3. För plattan i pilens (A) riktning till ändläge
4. Lyft enheten uppåt i riktning med pilen (B)
5. Den avlägsnade enheten är lätt att rengöra
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CHAPTER 6 ROUTINE CLEANING

Before starting the chapter, it is important to make a clarification: the CE 
automatic gravity range of professional slicing machines complies with regulatory 
measures for electrical and mechanical protection devices both during operation 
and during cleaning and maintenance. There do, however, exist RESIDUAL 
RISKS (Machinery Directive 2006/42/EC) which cannot be eliminated completely, 
and which are mentioned in this manual marked by the word CAUTION!. These
concern the danger of cutting resulting from handling the blade during 
cleaning and maintenance.
	
6.1 GENERAL INFORMATION

- The machine must be cleaned at least once a day or, if necessary, more 
frequently.

- All parts of the slicing machine that come into direct or indirect contact 
with the food to be cut must be thoroughly cleaned. 

- The slicing machine must be cleaned with pressure washers, high pressure 
water jets, and tools, brushes or anything else that could damage the 
surface of the machine must not be used. 

Before performing any cleaning, it is necessary to: 
1. disconnect the plug from the mains to completely isolate the 

machine from the rest of the system; 
2. set the graduated dial that adjusts the ribbing to “0”; 
3. remove the carriage.

6.2 HOW TO CLEAN THE SLICING MACHINE 

CAUTION!: use only mild detergent (pH 7) with water for cleaning.	
	

6.2.1  CLEANING THE PRODUCT HOLDER TRAY

The unit (tray + arm + shank) is easy 
to remove: 

1. set the graduated dial (1) to “0”; 
2. unscrew the knob (3); 
3. attach the tray by sliding the 

unit until the end of the run in 
the direction of the arrow (A); 

4. raise the unit upwards following 
the direction of the arrow (B); 

5. by removing the unit in this way, 
it is possible to clean it 
thoroughly.

	
Figure 15 - Carriage view	

	

STOP

Bild 15
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6.2.2. Klingans, klingskyddets och ringens rengöring

Skruva koss klingskyddets låstapp (1) för att av-
lägsna klingskyddet (2) 

Tryck in en fuktig duk mellan klingan och sky-
ddsringen. Rotera duken ett varv tillsammans 
med klingan.

VARNING!: Denna uppgift måste utföras med största uppmärksam-
het och koncentration! FARA FÖR SKÄRSÅR! Det rekommenderas 
att skärsäkra skyddshandskar används för denna uppgift.

För att rengöra ytan bakom klingan 
är det nödvändigt att avlägsna klin-
gan. Varning! Utför denna uppgift 
endast användande av utdragaren av 
plexiglas för klingan. Avlägsna klingan 
enligt följande (se bild 18):

1.  Avlägsna matningsplattat (se punkt 6.2.1)
2. Avlägsna klingans skydd (Bild 16)
3. Avlägsna slipapparaten (a) och ställ den räfflade justeringsplattan i läget ”0” med hjälp an den grade-

radet graderade vredet 
4. Placera utdragaren (b) på klingan så att utmatningen (h) kommer i linje med ringen (c)
5. Skruva fast knopparna (e) utan att dra åt för hårt 
6.  Lossa skruvarna (f) som fäster klingan och avlägsna klingan genom att ta tag i de två knopparna. An-

vänd lämpliga skyddshandskar
7. Montera klingan tillbaka i omvänd ordning efter rengöring 25	

	

6.2.2  CLEANING THE BLADE, THE BLADE GUARD AND THE RING

Loosen the blade guard rod knob (1) 
so as to allow extraction of the blade 
guard (2) 	
	
	
	
	
	
	
Pass a damp cloth in the space 
between the blade and the blade 
guard ring. Rotate it for one turn 
together with the blade. 	

Figure 16  - Detaching the blade 
guard	

	

Figure 17 - Cleaning the blade with 
the cloth	

CAUTION!: This operation must be performed with the utmost 
attention and concentration, as there is a risk of being cut. To this 
end, it is advisable to use appropriate protective gloves. 

In order to clean the surface opposite the blade and the ring, it is necessary 
to remove the slicing machine blade. Caution! This procedure is only 
recommended if in possession of the plexiglass blade extractor. The 
procedure for extracting the blade is as follows (see Fig. 18): 
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1. Remove the product holder tray 
(see paragraph 6.2.1) 

2. remove the blade guard (Fig. 16) 
3. remove the sharpening device (a) 

and, using the graduated dial, set 
the ribbed thickness gauge tray 
(g) to “0”;

4. rest the extractor (b) on the 
blade, so that the discharge (h) 
coincides with the position of the 
ring (c); 

5. tighten the two dials (e) without 
overtightening them;  

6. unscrew the screws (f) securing 
the blade, using protective 
gloves and remove the blade 
securely by gripping the two 
knobs; 

7. after cleaning, replace the blade 
by performing the steps in reverse 
over

Figure 18 - Positioning the blade 
extraction jig	

	

6.2.3  CLEANING THE SHARPENER

The sharpener body must be cleaned using a cloth, while the wheels 
must be cleaned using a dry toothbrush. 

6.2.4  CLEANING THE SLICE DEFLECTOR 

To remove the slice deflector, simply 
unscrew the two screws (a) that keep 
it locked in place. Now clean the slice 
deflector with water and mild 
detergent. 

Figure 19 - View of the slice 
deflector	

	

Bild 18

Bild 17

Bild16
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6.2.3. Slipapparatens rengöring 

Slipapparatens stomme bör rengöras med en fuktig duk medan slipstenarna bör rengöras med en torr 
tandborste.

6.2.4. Skivskyddets rengöring

Avlägsna skivskyddet genom att skruva loss de två skruvarna (a). Rengör skivskyddet i vatten och milt 
rengöringsmedel. 

7. Underhåll 

7.1. Allmänt
Innan några som helst rengöringsuppgifter utförs:
a. Bryt apparatens strömtillförsel genom att ta stickproppen ur uttaget
b. Ställ det graderade vredet i läget “0” 

7.2. Drivrem
Drivremmen behöver ingen justering. Den måste vanligtvis ersättas efter 3 - 4 år. Kalla på service.

7.3. Fötter
Med tiden kan fötterna försämras och förlora sin elasticitet, vilket minskar maskinens stabilitet. Det blir 
då nödvändigt att ersätta dem.

7.4. Elkabel
Kontrollera kabelns skick regelbundet. Kalla på service om det blir nödvändigt att byta ut den.

7.5. Klinga
Kolla klingans diameter med jämna mellanrum. Om den har slitis ner mer än 10 mm bör den bytas, kalla 
på service.

7.6. Slipstenar
Kontrollera vid slipning att slipstenarnas slipkapacitet är OK. Kalla på service vid behov för att byta ut 
slipstenarna.
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Bild 19
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7.7. Smörjning påskjutarens glidaxlar
Slädens glidaxlar måste smörjas regelbundet med den medföljande oljan. För att göra detta, sätt några 
droppar olja i hålet som ligger bredvid det graderade vredet (märkt med “OIL”).
Lyft upp maskinen (Bild 20) då och då och smörj punkterna som anges med pilarna 1 och 2.

8. Återvinning av apparaten
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7.2.6 	LUBRICATING THE SLIDING GUIDES

The sliding guides on the 
carriage must be lubricated 
regularly using the oil supplied. 
To do this, put a few drops of oil 
into the hole located next to the 
graduated dial and identified by 
the OIL plate. 
Occasionally, lift the machine up 
(Fig. 20) and lubricate the points 
indicated by arrows 1 and 2. 	

Figure 20 - Lubrication Points	
.

CHAPTER 8 DEMOLITION AND DISPOSAL	
	

INFORMATION FOR USERS 
In accordance with Article 13 of Italian Legislative 
Decree of 25 July 2005 no. 151 “Implementation of 
Directives 2002/95/EC, 2002/96/EC and 
2003/108/EC, regarding reducing the use of 
hazardous substances in electrical and electronic 
equipment, in addition to waste disposal”.

	
The crossed-out rubbish bin symbol shown on the slicing machine indicates that, at 
the end of its useful life, the product must be collected separately from other 
waste.
The user must, therefore, take the slicing machine which has reached the end of 
its life cycle to a suitable collection centre for electronic and electrotechnical 
waste or return it to the dealer when purchasing a new, equivalent slicing 
machine on a one-for-one basis. 
Appropriate separate waste collection for subsequent sending of the disused 
slicing machine for recycling, treatment and compatible environmental 
disposal contributes to preventing possible negative effects on the 
environment and favours recycling of the materials of which the slicing 
machine is composed. 
The abusive disposal of the product by the user leads to the application of the 
penalties envisaged by current regulations regarding the matter.

Bild 20

Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid 
slutet av dess livslängd föras till en separat sopuppsamling. 
Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med 
denna symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.
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9. Felsökning
De vanligaste problemen som kan uppstå vid användning av apparaten anges nedan tillsammans de 
mest troliga orsakerna och lösningarna för att hantera dem. Om problemet kvarstår, kontakta service. 

Styrpanelens display 3 (Bild 8) kan visa följande felmeddelanden
ERR 1: Säkerhetsmikrobrytare öppen. 
ERR 2: Fel vid avläsning av slädens främre mikrobrytare.
ERR 3: Fel vid avläsning av slädens bakre mikrobrytare.

Kontakta service om nåt av dessa felmeddelanden visas.

PROBLEM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD

Apparatens motor startar inte då klingans 
startknapp trycks.

Elmatningsfel Kolla att apparatens stickpropp sitter 
ordentligt i uttaget

Elavbrott Kolla elmatningen.

Felaktig elkrets Kalla på bemyndigad servicepersonal

Klingan snurrar långsamt eller stoppar vid 
belastning.

Produkter skivas som inte lämpar sig för 
apparaten (frysta produkter eller produk-
ter med ben)

Tina upp produkten / avlägsna benet

Apparaten är avsedd för 400V trefas 
elmatning men är uppkopplad till 230V 
trefas

Bryt strömtillförseln till apparaten och 
kalla på service

Motorn startar men den är mycket 
högljudd eller avger illa lukt Utväxlings- eller motorproblem

Bryt strömtillförseln till apparaten och 
kalla på service

Högt motständ vid skivning Klingan ovass Slipa klingan

Ojämna skivor
Klingan ovass Slipa klingan

Felaktig klinga Kalla på service för att byta ut klingan

Dåligt slipresultat
Smutsiga slipstenar Rengör slipstenarna

Slitna slipstenar Kalla på service för att byta ut slips-
tenarna

Klingan har slitits ner för mycket (mer än 
to mm från ursprunglig diameter)

Kalla på service för att byta ut klingan

Släden rör sig ojämnt Otillräcklig smörjning. Smörj enligt anvisningarna

Defekta lager eller bussningar Kalla på service

Svårt att avlägsna släden i ändläget med 
justeringplattan i noll-läge eller utanför 
dett läge

Komponentslitage i de mekaniska säker-
hetsanordningarna

Kalla på service

Påskjutararmen låses inte Slitage Kalla på service



21.3.2018METOS Skärmaskin TGN,  TGI

| 23



www.metos.com


