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Drift och underhållsanvisning Centerlift 6490
1. Drift
Centerlift 6490 är ett elektriskt höj- och sänkbart system för köksöar.
Justering av höjd sker med hjälp av 4 st 24v motorer inbyggda i ståndarna som är fast monterade i golvet.
Centerlift 6490 är utrustad med klämskydd runt om hela ramens kant för att stoppa rörelse nedåt vid motstånd.
Tryck in och håll in knappen för att starta manövreringen.
Släpp knappen när lyftaren befinner sig på önskad nivå.
Pos. 1 - Manöverknappar
Pos. 2 - Klämskyddsplattor under skåp
Pos. 3 - Klämskyddslist

2. Underhåll
Centerlift 6490 är underhållsfri.
Smörjning och andra åtgärder är utförda på fabrik för lyftarens hela livstid.
Ur säkerhetssynpunkt bör dock vissa komponenter kontrolleras årligen.

3. Funktionsprov
Provkör lyftenheten upp och ner hela vägen till respektive ändläge. Kontrollera att lyften löper fritt utan
hinder, klämrisker och missljud. Kontrollera att den står kvar i nedre respektive övre läge.
Kontrollera att inga kablar kommer i kläm och att de är fixerade.
Kör lyftaren nedåt och kontrollera att klämskyddet under de hängande skåpen fungerar genom att trycka
lätt på en i taget under körning. Funktionstesta även klämlist under den knäfria delen. Tryck på den vid
körning nedåt. Lyften ska stanna omedelbart och vända uppåt för att frige utrymme när ett klämskydd
aktiveras.
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4. Rengöring
Rengör med ljummet vatten och rengöringsmedel. Använd mjuk trasa eller liknande. Efter rengöring ska ytorna
torkas torra för att undvika kalkavlagringar.
Repande rengöringsmedel eller repande verktyg t.ex. stålull får inte användas.
Beakta att produkten innehåller elektriska komponenter.
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