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S pec ialf i rm a fo r f ødeva reb ra n chen

VEDLIGEHOI.DELSE AF ERGOSTEEL:

1. Ergostålet skal r askes dagligt med vand og sæbe og i overensstemmelse med virksomhedens
sanitære progratn-

Efter rengøring skal Ergostålet enten sprojtes med eller dyppes i levnedsmiddel godkendt mineral olie.

Kontroller delene på Ergostålet og undersøg om de 2 fiederstål bevæger sig let ned ved tryk og

returnerer til udgangspositionen når trykket fiernes.

4. Hvis fiederstålene ikke returnerer let til udgangspositionen, skal skruerne på bagsiden løsnes lidt.
Hvis dette ikke hjælper, kan det være nødvendigt at udskifte fiederstål og/eller retur {iedre.

ADVARSEL.: Skruerne skal ikke løsnes mere end høist nødvendig'

UDSKIFTNING AF DELE PÅ ERGOSTEEL:

1. Degamlefiederstålfiernesvelatskruernepåbagsidenfiernes.Derefterkanljederstålenetrækkesudafderessæde.

2. Sæderne skal rengøres inden de nye {ederstål monteres, så der ikke er blodrester, kødtrævler
osv. tilbage.

Monter de nye returfiedre på fiederstålene. Sæt stålene og {iedrene på plads i sædet uden at {edrene strammes.

Herefter monterer skruen på bagsiden. Den skal spændes i bund og herefter losnes til stålene
bevæger sig frit.

Træk herefter Ierderstålene nedefter, forbi sidestoppet og bundstoppet således at enkelt

Iederstålet kan placeres mellem dobbelt fiederstålet.

Træk {iederstålene tilbage over bundstoppet og lad dem svinge op til sidestoppet ved {ierderens
hjælp.

7. Kontroller herefter at ljederstålene er korrekt monteret, og kan bevæge sig let.

RESERVEDELE TIL ERGOSTEEL.

NB.; Højre og venstre stål samt højre og venstre fiedre kan kun monteres på een måde. Sørg derfor at sikre at delene passer

sammen.

CZ.HES-505 LØS FJEDER, VENSTRE
CZ.HES-506 LØS FJEDE& HØJRE
CZ.HES-507 BUND OG SIDE STOP
CZ-HES-9soI VENSTRE STÅL + FJEDER + SKRUE + SKI\IE
CZ-HES-9502 HØJP.E STÅL + FJEDER + SKRUE + SKIVE
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