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Inledning

Denna dokumentation är avsedd för att ge användaren information om hand-
havande, säkerhet och underhåll av maskinen.

Det är viktigt att dokumentationen tillställs den operatör eller de operatörer 
som ansvarar för körning och underhåll av maskinen.

För övrig information och problemlösning står Intrx AB till tjänst med.

Tillverkare:  
Interior Experts Sweden AB
Järsjögatan 9
SE - 692 35 Kumla
Tel: 019-578080
e-post: info@Intrx.com
Hemsida: www.Intrx.com
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Installation / Igångkörning

1. Riv av emballaget
2. Lyft ur den rostfria disken 
3. Lyft av automaten från pallen 
4. För att flytta automaten med gaffellyftvagn skall hisslådan vara upplyft ca: 

100 mm så att gaffellyftvagnen kan köras under 
5. Vid installation skall automat Large / Small ställas in mot en fast och rak 

vägg eller liknande för att undvika förskjutningar vid in och utkörning av 
pall eller rullcontainer.

6. Sätt gummistropparna på höger och vänster sida.
7. Montera pallstöden eller rullstöden på vänster och höger sida av hissplatt-

formen 
8. Sätt i renslådan från baksidan under den rostfria disken.
9. Jordad stickkontakt är placerad på övre vänster sida, kabellängd ca 1,20m.
10. Jordat eluttag 220/230 V med jordfelsbrytare och 10A säkring. Placeras 

 rekommenderat ca 2100 mm över golvnivå.
11. Vrid strömställaren på 1 för körning i bottenläge.
12. Kör in en pall eller rulla in en container ej med gaffellyft 
13. Vrid strömställaren till läge 2 för körning i övre läget.
14. Ställ den rostfria disken framför automaten och lås med gummistropparna.
15. Öppna luckan eller skär upp botten delen av oktabinen ca 140 mm höjd.
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Pallstöd

Vid användning av pall

Rullstöd

Vid användning av rullcontainer
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Säkerhetsanvisning

Automaten är konstruerad och tillverkad i enlighet med gällande säkerhets-
bestämmelser, dvs enligt CE direktiven.

• Automaten måste ställas upp och installeras enligt anvisningar på sid 4.
• För att undvika olyckor måste operatören alltid övervaka maskinen vid 

upp och ned körning av container och se till att inga obehöriga finns i 
närheten av maskinen.

• Operatören skall använda skyddsskor vid manövrering av maskinen.
• Vid användning av rullcontainer skall containern alltid rullas in i automaten 

med containerns egna hjul. Använd ej gaffellyftvagn.
• Kontrollera att containern är helt inkörd i hisslådan innan körning påbör-

jas.
• För att undvika olyckor i samband med underhåll och reparation skall 

stickkontakten dras ur. Maskinen skall alltid göras strömlös.
• Se upp för klämrisk vid arbete inuti maskinen. 
• För att få en säker och lättskött potatisavdelning skall golvet alltid hållas 

rent under och runt maskinen.
• Maskinen får dammtorkas med trasa (ej med vatten eller högtryckstvätt)
• Maskinen är endast avsedd för inomhusbruk i torr lokal.
• Kör in gaffellyftvagnen i mitten av automaten för att inte skada elmotorn.
• Vid nödsituation: tryck in nödstoppet.
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Manövrering

1. Start för upp och ned hissning  
Vrid vänster (1) för körning ned och vrid höger (2) för körning upp. 

2. Återställningsknapp 
Återställning vid överbelastad motor. 

3. Nödstopp  
Tryck in för stopp och vrid medsols för återställning. 

Automaten stannar på förutbestämt läge ned eller upp.
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Skötsel och underhåll

Åtgärder vid eventuella driftstopp
1. Kontrollera att nätsladden är inkopplad 
2. Kontrollera att nödstopp inte är aktiverat (intryckt). Vrid för att lösgöra. 
3. Tryck in återställningsknappen (ca 20-30 sek) Släpp sedan och försök 

starta maskinen igen. 
4. Övriga driftsstopp: Om hisslådan har passerat övre eller nedre gränsläge 

och fastnat, se bilder för att kontrollera brytare. Starta om maskinen.

Vid inbyggnad

Vid inbyggnader som Intrx inte designat eller utfört gäller inga garantier. An-
vänd endast avsedda oktabiner och rullcontainers för bättre säkerhet.

• Mått Oktabin = 800 x 600 x 800
• Mått Rullcontainer Large = 800 x 600 x 1032
• Mått Rullcontainer Small = 400 x 600 x 1063

Mekanisk låsning

Maskinen är mekaniskt låst (mechanically locked) då maskinen  är strömlös 
och kontakten utdragen
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Nödstopp: 
kontrollera så den inte är intryckt

Återställningsknapp: 
trycks in ca 20 sek vid stopp

2 brytare > finns både upptill 
och nertill på vänster sida. 
Skall stå i neutralläge

Vid felsökning: om det visar 
sig att brytaren står i felläge 
> tryck till så att brytaren 
hamnar i neutralläge igen.
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Elschema
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Declaration of conformity

This product Large 250 KG / Small 100 KG is designed and manufactured in 
accordance with current safety regulations, according to the CE directives.
Machinery Directive 2006/42 / EC, Annex II, 1A
AFS 2008:3, Annex IIA
EG 1935/2004 materials and articles intended to come into contact with food
Manufactured in accordance to LVD (Low Voltage directive) 2006/95/EG

Harmonized standards (applicable parts):
SS-EN ISO 12100-2010
SS-EN 60204-1
SS-EN ISO 13854:2017
SS-EN ISO 13857:2019

Max lift capacity:  250 KG
Voltage:   220-230 V
Fuse:    10A
Current type:  Single phase AC
Frequency:   50Hz
Protection class:  IP 45
Operating temp:  10-40 degrees celcius

Service intervals:  Every 2 year
Warranty Period: 2 Years

Manufacturer:  Interior Experts Sweden AB
   Järsjögatan 9 
   692 35 Kumla

Kumla 2021-02-02
Fredric Jansson
CEO
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