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Installationsanvisning Arbetsbord
1. Mekanisk uppbyggnad
1. Bordsram
2. Svagströmselektrisk drivpelare med inbyggd motor
3. Golvram med ställbara fötter

2. Leveransmoduler
Arbetsbordet levereras färdigmonterat med de tillbehör som beställts.
Levereras fastbandat på pall.

3. Elanslutning
Arbetsbordet ska kopplas till en huvudströmbrytare i arbetsbordets närhet. Jordfelsbrytare skall finnas på den
elanslutning arbetsbordet kopplas till.
Om arbetsbordet placeras i våtutrymme ska hänsyn tas till regler gällande våtutrymme.
Elanslutning ska ske till eluttag 230 V, 50 Hz. Eluttaget ska placeras oåtkomligt för barn och hänsyn ska tas till
arbetstytans rörelse. Se arbetsbordets maximala vertikala rörelse i tekniska data.
Kontrollera noggrant kablarnas förläggning och fastsättning så att ingen kabel kan komma i kläm eller i sträck.
* Effektbehov 230 W.
Elanslutningen ska göras av behörig elektriker!

Granberg Interior AB - Box 6112 - 600 06 Norrköping - SWEDEN
Tel: +46-11 19 77 50 - E-post: info@granberg.se - Internet: www.granberg.se

4. Arbetsbordets placering
Placera arbetsbordet så att det inte förekommer klämrisk till angränsande inredning.
Avståndet till angränsande inredning eller annat arbetsbord ska vara minst 50 mm.
Om avståndet från arbetsytan till väggar eller intilliggande inredning är mindre än 50 mm föreligger klämrisk.
Det är installatörens och användarens ansvar att placera arbetsbordet så att klämrisker inte föreligger!
Justera de ställbara fötterna under benstativet så att arbetsbordet står stadigt.

5. Funktionsprov
Minsta avstånd till angränsande inredning eller annat arbetsbord ska vara 50 mm.
Om avståndet från arbetssytan till väggar eller intilliggande inredning är mindre än 50 mm föreligger
klämrisk.
Kontrollera så att arbetsbordet står stadigt. Justera vid behov de ställbara fötterna under benstativet.
Kör arbetsbordet ner och upp hela vägen till respektive ändläge. Kontrollera att det löper fritt utan hinder
och klämrisker och utan missljud. Kontrollera att det stannar och står kvar i nedre respektive övre läge.
Kontrollera att inte kablar är skavda, klämda och att ingen risk för skador finns.
Om arbetsbordet inte når lägsta positionen skall en nollställning genomföras.
Kör så långt ner det är möjligt. Tryck återigen in nedåtknappen och håll den inne tills bordet börjar röra sig
och till slut når lägsta positionen.
Modell med tvättho:
Kör upp lyftaren till ändläge och kontrollera att slangarna är tillräckligt långa ovanför fixeringspunkten.
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