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Bästa kund,

Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott
val. Vi gör vårt bästa för att även Ni skall  bli en nöjd Metos-kund, såsom våra andra tio-
tusentals kunder över hela världen.

Bekanta Er väl med denna bruksanvisning. I bruksanvisningen beskrivs rätta, säkra och
effektiva arbetssätt, som ger den bästa nyttan av apparaten. Anvisningar och tips i denna
bruksanvisning hjälper Er att snabbt komma igång och få största möjliga nytta av Er Me-
tos-apparat.

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.

På maskinens typskylt ser Ni apparatens tekniska data. Vänligen meddela apparatens se-
rienummer från typskylten den första gången Ni behöver service eller tekniskt stöd. Detta
ger Er snabbare hjälp. Er servicekontakt går snabbare och lättare om Ni redan nu fyller i
kontaktinformationen till närmaste Metos-service på nedanstående rader.

METOS TEAM

Metos-service telefonnummer: ___________________________________________

Kontaktpersonens namn:_______________________________________________
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Allmänt
1. Allmänt

Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller viktig information om
apparatens rätta, effektiva och säkra installation, användning och underhåll.

Förvara dessa anvisningar väl för eventuella andra användares bruk.

Installationen av denna apparat skall utföras enligt tillverkarens anvisningar samt följande
lokala direktiv och bestämmelser. Apparaten får anslutas till el- och vattennätet endast av
behörig yrkespersonal.

Personer som använder denna apparat skall vara instruerade om rätt och säker användning
av apparaten.

Stäng av apparaten om den får fel eller funktionerar avvikande från det normala. Appara-
ten bör regelbundet funtionstestas enligt bruksanvisningen. Apparatens service skall utfö-
ras av tillverkaren bemyndigad servicepersonal med användande av originalreservdelar.

Om ovanstående anvisningar ej följes kan apparatens säkerhet äventyras.

1.1 I anvisningarna använda symbolers betydelse

Denna symbol informerar om en situation där en fara eventuellt kan uppstå. Givna anvis-
ningar skall följas för att undvika att en risk för olycksfall uppstår.

Denna symbol informerar om rätt förfarande för att undvika möjligheten till dåligt slutre-
sultat, apparatskada eller risk för fara.

Denna symbol informerar om rekommendationer och tips med vilka man får den bästa
nyttan av apparaten.

1.2 I apparaten använda symbolers betydelse

Denna symbol på en apparatdel indikerar att spänningsförande komponenter finns bakom
delen. Apparatdelen får lösgöras endast av behörig yrkespersonal, som har rätt att instal-
lera och utföra service på elektriska apparater.

1.3 Kontroll av sambandet mellan apparat och anvisningar

På apparatens typskylt finns dess serienummer, som identifierar apparaten. I det fall att
apparatens anvisningar har förlorats är det möjligt att beställa nya av tillverkaren eller
hans lokala representant. Därvid bör ovillkorligen serienumret från apparatens typskylt
uppges.
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Säkerhetsföreskrifter
2. Säkerhetsföreskrifter

2.1 Säker användning

För att garantera säker användning bör man följa följande säkerhetsföreskrifter:

• Vid förflyttning eller service av bänken måste den kopplas från elnätet.
• Vid rengöring bör man iaktta försiktighet så att vatten inte kommer i beröring med

elapparaten. Vattenslang får inte användas vid rengöring av bänken.
• Bänken får inte utsättas för regn.

Maximal användningstid per timme är 6 minuter och största tillåtna belastning är 200 kg.

Vid sänkning av bänken bör man kontrollera att inget föremål kommer i kläm.
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Funktionsbeskrivning
3. Funktionsbeskrivning

3.1 Bänkens användningsområde

Bänken är avsedd att ge en ergonomiskt riktig arbetsställning med hjälp av höjdjustering.
Den höj- och sänkbara bänken kan justeras mellan 70 och 90 cm.

Bänken kan även tryggt användas som stativ för tyngre maskiner så som skärmaskiner och
grönsaksskärare.

Vid placering av lådhurtsar och skåp under bänkskivan bör man iaktaga bänkens totalbe-
lastning.

Underhyllan och under bänkskivan placerade tillbehör höjs tillsammans med bänkskivan,
vilket gör att mellanrummet mellan bänkskivan och hyllan är alltid konstant. Hyllplanet
kan alltså användas till förvaring.

Bänken är lämplig i storkök, livsmedelsaffärer, bagerier etc. 

3.2 Konstruktion och fuktionsprincip

Arbetsbänkens toppskiva och stomme är av rostfritt stål.

Höjdjusteringen sker med hjälp av elmotorer med mekanisk trapetsskruv. Brytaren finns
under bänkskivans framkant till höger och kan lösgöras från hållaren.
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Bruksanvisning
4. Bruksanvisning

4.1 Innan användning

Kontrollera innan i bruktagning att bänken inte fått några transportskador, som kan för-
hindra säker användning.

4.2 Användning

Höjden justeras genom att man trycker på membranbrytaren på styrpanelen. Brytaren
finns under bänkskivans framkant till höger och kan lösgöras från hållaren.

TILL VÄNSTER UPP

TILL HÖGER NER

Maximal användningstid per timme är 6 minuter och största tillåtna belastning 200 kg.

Vid sänkning av bänken bör man kontroller att inget föremål kommer i kläm.

4.3 Efter användning

4.3.1 Rengöring 

Vattenslang får inte användas vid rengöring av bänken.

Vid daglig och veckorengöring används fuktig trasa och ett rengöringsmedel för rostfritt
stål.

Hyllplanen kan lösgöras och tvättas i diskmaskin.
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Montering
5. Montering

Det får inte finnas hinder på monteringsplatsen då bänken skall lyftas på plats (värmeele-
ment, fönsterbräden, elboxar etc.)

Justera bordet vågrätt med hjälp justeringsskruvarna på benen. Kontrollera att bänken står
stadigt på alla ben.

Anslut elkabeln till ett godkänt vägguttag. Separata förlängningskablar får inte användas.
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Tekniska specifikationer
6. Tekniska specifikationer

Kopplingsschema  42-456-92
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Tekniska specifikationer
ATE600-ATE2300

Benämmning Specifikation
Mått BxD 600-2300 x 650 mm
Justeringsutrymme 700-900 mm
Fötter 40 mm:s fyrkantrör
Fötternas justering 20 mm
Material Rostfritt stål
Elmotor 230/24 V
Maximal belastning 200 kg
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