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1 Indledning 
 

Original betjeningsvejledning  

Denne vejledning er FKI Fast Food Tekniks original vejledning til CT 600-2. 

 

Formål med vejledning 

Denne vejledning har til formål at sikre korrekt installation, brug, håndtering og vedligehold af CT 600-2. 

 
Vigtigt! Læs vejledningen grundigt igennem før brug og gem til senere brug. 

 

Opbevaring af vejledning 

Vejledningen skal opbevares så den altid er let tilgængelig for bruger og servicetekniker. 

 

Kendskab til vejledning 

Det er ejers (CT 600-2 ejer) forpligtelse at sikre, at alle, der skal betjene, servicere, vedligeholde eller repa-
rere CT 600-2, har læst vejledningen, som minimum de dele af den, der er relevante for deres arbejde. 

Derudover har alle, der skal betjene, servicere, vedligeholde eller reparere CT 600-2, pligt til selv at søge 
informationer i vejledningen. 

 

 Generelt 
 

 Produktbeskrivelse 
 

CT 600-2 er en fuldautomatisk kontaktgrill til stegning af bøffer og andre fødevarer, med alarm og separat 

varmestyring af top og bundpande, det er en bordmodel. Den er forsynet med elektronisk styring og betje-

ningsskærm til hver varmesektion, for let betjening og programmering. Med en CT 600-2 sikrer man, at det 

er let at opnå en høj ensartet kvalitet ved stegning af sine produkter. Maskinen er forsynet med fedtbehol-

der i hver side, så bortskaffelse af overskydende fedt fra stegning kan ske sikkert og effektivt. 

 

 Fabrikant 
 

FKI Fast Food Teknik a/s  

Byghøjvej 5, Verninge  

DK-5690 Tommerup 

www.fki.dk 
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 Maskinskilt 
 

 

 

 Tekniske specifikationer og forbrug 
 

Forklaring af produktnavn CT 600-2: 

CT = Counter Top 

600 = Model nummer 

2 = Antal låg 

 

1.1.4.1 Mål og vægt 

 

Mål og vægt på CT 600-2: 

Dybde: 710 mm 

Bredde: 570 mm 

Højde i lukket stand: 530 mm 

Højde i åben stand: 920 mm 

Vægt: 96 kg. 

 

1.1.4.2 Effekt  

 

 Teoretisk forbrug pr. fase* 

Spænding Forsikring Effekt L1 L2 L3 

400V 3N~ 32A 
12kW 

19A 19A 13A 

230V 3~ 32A 29A 29A 19A 

*Forventelig lidt lavere ved måling. 

 

Produktet skal være tilsluttet egen gruppe. 
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1.1.4.3 Tilsigtet brug 

 

CT 600-2 må kun anvendes til stegning af fødevarer. 

 

 Modifikation 
 

CT 600-2 må på ingen måde modificeres eller serviceres af uautoriserede personer. Sker dette i fraskriver 

FKI Fast Food Teknik a/s sig ethvert ansvar. 
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2 Sikkerhed 
 

Generelt 

Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem i nærheden til senere reference. 

Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses 

og overholdes. FKI Fast Food Teknik a/s frasiger sig ethvert ansvar for manglende overholdelse af disse sik-

kerhedsregler, for uhensigtsmæssig brug af apparatet eller forkerte indstillinger. 

CT 600-2 er en fuldautomatisk kontaktgrill som i udgangspunktet er beregnet til kontinuert stegning af bøf-

fer, både af frosset og fersk kød. Maskinen kan også anvendes til andre fødevarer der egner sig til stegning. 

For fastlæggelse af optimal temperatur, tid og tykkelsesindstilling, anbefales altid en prøvestegning før op-

start af serieproduktion. Bemærk at fødevarens beskaffenhed (tykkelse, temperatur, overflade mv.) indvir-

ker på stegeresultatet. Den er forsynet med en lydgiver, som indikerer når et program er færdig og låget 

kører op. Maskinen må kun anvendes i tørt miljø og ved rumtemperatur mellem 0°C- 40°C. 

Maskinen har en indbygget overvågning af temperaturen. Denne har til hensigt at afbryde effekttilførslen til 

varmelegemerne, hvis der er en pande som overstiger 300°C. Overvågningen foregår på maskinens styre-

print, og hvis dette fejler, virker overvågningen ikke. Maskinen skal derfor være overvåget af uddannet per-

sonale under drift. 

 

 Personligt sikkerhedsudstyr 
 

Det anbefales at der under arbejde ved kontaktgrillen og ved tømning af fedtbeholderne 

bæres handsker og briller, da kontaktgrillens overflader er varme og der kan være risiko 

for varmt fedt. 

 

 Potentielle farer 
 

Kontaktgrillens overflader, specielt øvre- og nedre stegepande, men også kabinettet på øvre ste-

gepande er meget varme og forsynet med dette advarselsskilt:  

 

Pas derfor på ikke at berøre disse under betjening af kontaktgrillen. 

 

Under drift er det kun knapper og touchskærm på fronten, der må berøres. De fødevarer der steges på pan-

den, lægges på og fjernes med et dertil beregnet redskab for at undgå kontakt med kontaktgrillens varme 

flader. 

Kontroller jævnligt at håndtag på fedtbeholderne er fastspændt, for en sikker håndtering af varm 

olie/fedt. Hvis et håndtag er løst, afmonteres skruerne, hvorpå der påføres en fødevare godkendt 

lim, for efterfølgende at blive fastspændt igen, eller kontakt servicetekniker. 
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 Hvem der må bruge maskinen 
 

Dette apparat er ikke beregnet til brug af børn! Heller ikke personer med nedsat fysisk eller men-

tale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har fået oplæring eller instruktion om 

brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 

 

 Transport/installation/fastgørelse 
 

 Transport 
 

Kontaktgrillen leveres fastgjort på en transportpalle, og bør kun transporteres på samme måde, hvis den 

flyttes. Under transport skal begge toppander være kørt ned, som på billede herunder.  

Når maskinen skal løftes på plads, er der herunder vist løftepunkter på maskinen. I fronten tages der fat 

under panden i hver side. Bag på maskinen kan der løftes under bagkassen. Demontér altid fedtbeholderne 

før maskinen flyttes.  

ADVARSEL: Der må ikke løftes i armene til toppanderne eller de to sorte kabelgennemføringer. Dette gæl-

der både ved installation og under drift.  

 

 

 

 

Flytning og opstilling af apparatet skal foretages af to eller flere personer - RI-

SIKO for skader!  

Brug beskyttelseshandsker og sikkerhedssko under udpakning og installation - 

snitfare.  
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 Installation 
 

Kontaktgrillen opstilles på et bord eller lignende i passende arbejdshøjde (Vi anbefaler bordhøjde på 65 cm 

for at opnå arbejdshøjde på 90cm).  

Bordet hvorpå kontaktgrille opstilles, skal være godkendt til maskinens vægt plus 25%, og skal ikke kunne 

vælte ved brug af maskinen. Kontaktgrillen skal være understøttet på alle fire ben.  

Betjening sker fra fronten af kontaktgrillen. Af hensyn til ventilation skal der være fri passage for luft under 

og bag ved maskinen. Kontaktgrillen skal placeres under emhætte eller anden form for udsugning af ste-

geos. Vi fraråder at CT600-2 placeres ved siden af en friture.  

Kontaktgrillen leveres uden stik, og skal tilsluttes af autoriseret elinstallatør. Vigtigt at kablet ikke buk-

kes/klemmes sammen ved installation, så det får en radius under 52mm, når det er monteret. 

 

Kontaktgrillen skal tilsluttes af autoriseret elinstallatør, samt tilsluttes HFI relæ. 

 

For korrekt tilslutning se billede: 

 

 

 

ADVARSEL: Dette produkt skal have en ordentlig jordforbindelse, da det ellers kan forårsage 

elektrisk stød og alvorlig personskade. 

 

Maskinen skal akklimatiseres før brug. Derfor bør den ikke startes før der er gået otte timer. 

 

Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en multipo-

let afbryder, der er anbragt før strømudtaget i henhold til gældende regler på området, og være 

frit tilgængelig. Apparatet skal jordforbindes i overensstemmelse med nationale sikkerhedsstan-

darder for elektrisk materiel. 

Der må ikke anvendes forlængerledninger eller multistikdåser. Efter endt installation må der ikke 

være direkte adgang til de elektriske dele. Rør aldrig ved apparatet, hvis du er våd eller har bare 

fødder. Anvend ikke dette apparat, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis apparatet 

ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet. 

Eventuel udskiftning af elkablet skal foretages af en autoriseret tekniker, for at undgå fare for per-

sonskade - RISIKO for elektrisk stød. Der må kun anvendes kabler, der er olieresistente! 
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 Fastgørelse 
 

Maskinen behøver ikke at fastgøres, den er forsynet med justerbare ben for at sikre stabil og let 

opstilling. 

 

 Drift 
 

Når låget lukker er der risiko for at få hånden i klemme, låget er dog løst og klemmer kun med 

egen vægt og kan vippes op, for at frigøre sig. 

Maskinen skal være under opsyn under brug og skal slukkes på dens hovedafbryder, hvis den for-

lades. 

CT 600-2 er kun beregnet til fremstilling af fødevarer. Der må ikke påføres væsker eller andre stof-

fer som har et brændpunkt på under 300°C. 

 

Når låget er åbent, må det ikke manuelt tvinges længere op, da det kan skade løftesystemet og 

kalibrering af maskinen. 

 

 

 Rengøring/vedligehold 
 

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSES ADVARSEL: Kontrollér at apparatet er sat på rengøringspro-

grammet før der udføres daglig rengøring eller vedligeholdelse. Der må ikke bruges produkter 

som indeholder syre, da det kan skade overfladen på produktet. 

 

Anvend aldrig damprenser/skumrensere - RISIKO for elektrisk stød. 

 

 Servicering 
 

Maskinen skal altid være slukket og koblet fra strømkilden før opstart af reparation. 
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 Tilbehør 
 

Teflonfolie: Der må kun anvendes originalt teflonfolie fra FKI Fast Food Teknik a/s til CT 600-2, og 

folien må ikke anvendes på andre maskiner. 
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3 Betjening 
 

 Før ibrugtagning 
 

Før opstart fjernes alt emballage og beskyttelsesplast fra kontaktgrillen og bortskaffes efter gæl-

dende regler (se afsnit 7.1). Læs grundigt afsnittet 2 om sikkerhed før kontaktgrillen tilsluttes. 

 

Før opstart rengøres maskinen jævnfør afsnit 5. 

 

 

 Quick start vejledning 
 

Før opstart læs afsnit 5.1 under rengøring. Hvis der ønskes at bruge teflonfolie monter dette før opstart. 

For at opnå det bedste stegeresultat, anbefaler vi at der bruges teflon på toppanden, det vil også lette ren-

gøringsarbejdet. Fedtbeholderne placeres på hver side af kontaktgrillen.  

Tryk på tandhjulet      for at programmere kontaktgrillen, indstil temperatur på top og bundpande, tykkelse 

på bøffen og tid (se afsnit 3.5 for programmering). 

Tryk start på displayet og vent 30 minutter for at kontaktgrillen er varm og klar til brug.  

Maskinen må ikke køre uden opsyn. 

 

Husk personligt sikkerhedsudstyr, se punkt 2.1 

 

 

 Placering af bøffer 
 

For optimal stegning af bøffer, anbefaler vi, at 

de placeres, som det ses på billederne. Hvis 

der anvendes et andet antal bøffer, skal de pla-

ceres symmetrisk ud fra midten af stegeområ-

det. 
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 Opstart 
 

Forklaring på brugergrænsefladen på CT 600-2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Beskrivelse 

1 Lampe 

2 Start 

3 Programknapper 

4 Indstillinger 

5 Skærm 

6 Afbryder 

7 USB port max 4GB (øverste port = venstre side) 

Hvis der ønskes brug af teflonfolie, monteres dette før start. Se monteringsvideo på vores hjemmeside 

https://fki.dk/produkter/kontaktgrill/folieholder/. Kontroller at fedtbeholderne er placeret korrekt på hver 

side af maskinen.  

Drej afbryderen (6) på siden af maskinen, og lampen (1) på fronten af maskinen lyser. Tryk på for at 

tænde maskinen, eller tryk på for at indstille maskinen.  

CT 600-2 leveres med disse fabriksindstillinger: 

Temperatur: 240°C/225°C (Top/Bund) 

Tykkelse: 12 mm (Afstand mellem panderne) 

Stegetid: 2:40 min. 

Fabriksindstillinger kan genindlæses ved at oprette en tom tekstfil på en USB nøgle med navnet  

”factory.txt” og indlæse filen under USB indstillinger. 

Efter endt brug skal maskinen altid slukkes på afbryderen. 

1 2
3

4

5

6 7
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 Programmering 
 

Standby 

Tryk på O for at gå til daglig drift, se afsnit 3.6 (under 

drift er det kun knapperne der kan bruges og ikke 

skærmen). 

Tryk på S for at gå til indstillinger eller renseprogram, 

se afsnit 3.5.1 (i indstillinger er det trykskærmen som 

bruges i stedet for knapperne, her er det kun knap-

pen S som virker). 

 

 

 Indstillinger af de enkelte programmer 
 

Når S er valgt har du disse muligheder, renseprogram 

eller gå til indstillinger.  

 
 
 

 
 
 
 
 
Adgangskontrol 
For at komme ind i indstillinger er der en standard 
kode, som ses her på skærmen. Denne kan ændres 
i indstilling af kode eller man kan deaktivere den. 
Vi anbefaler dog, at der altid er kode på. 
I tilfælde af koden er glemt kan denne nulstilles til 
fabriksindstilling ved af følge disse punkter: 
 

1. Opret en tom tekstfil på en USB nøgle 
med navnet ”pinreset.txt” 

2. Tryk S for at komme i standby. 
3. Indsæt USB nøglen i det tilhørende USB 

stik 
4. Tryk S for at vende tilbage til adgangskon-

trol. Koden er nu nulstillet og som vist på 
billedet. 
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Hjemmeskærm 

Dette billede er hjemmeskærmen under 

indstillinger. For at indstille et af de seks 

programmer, tryk på  ud for det program, som 

skal indstilles. 

 

 

 

 

 

 

Undermenu for programinstillinger 

Her er Program 3 valgt. Det er nu muligt at indstille 

stegetid, tykkelse, navn og med pæren er det muligt 

at deaktivere programmet, hvis det ikke skal bruges 

(indstillingerne huskes selvom programmet er 

deaktiveret).  

 

 

 

 

 

Tidsinstilling 

Her er så valgt indstilling af stegetiden på Program 3, 

når den rigtige tid er sat, godkend det og du kommer 

tilbage til forrige skærm. 

Hvis et program indstilles til tiden 00:00 vil det virke 

som et stopur, og tiden tæller op fra nul sekunder.  
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Højdeindstilling 

Her er så valgt indstillinger af tykkelsen, det gøres på 

samme måde som indstilling af tid, drej hjulet til 

rette tykkelse og godkend.  

 

 

 

 

 

 

 

Redigér programnavn 

Her er valgt programnavn, skriv det ønskede navn og 

godkend. 
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 Indstillinger som gælder alle programmer 
 

Forklaring på symboler til dette afsnit: 

 

Temperatur 

 

Temperatur 
driftsområde 

 

Lyd 

 

Kode 

 

USB port 

 

Kalibrering  

 

 

 Indstilling temperatur og driftsområde 
 

 

Temperatur 

Hvis du på hjemmeskærmen trykker på indstilling af 

temperatur, ses denne skærm.  

Her har du mulighed for at indstille temperaturen på 

over og underpande, godkende den indstillede tem-

peratur, og komme tilbage på hjemmeskærmen. 
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Temperatur driftsområde 
Dette billede viser skærmen, hvis du trykker på 
dette ikon.  
Her har du mulighed for at vælge et temperatur-
område for at sikre at maskinen altid steger per-
fekt, så hvis temperaturen kommer uden for om-

rådet, låser skærmen indtil den igen er klar .  
 
De følgende to billeder viser skærmen, hvis maski-
nen er for kold eller varm. Den option kan ændres 
til at give en farveindikation i hovedmenuen for 
om en eller begge pander er for varme eller for 

kolde . Dette giver brugeren mulighed for at ig-
norere advarslen. Endvidere er det muligt helt at 

fjerne denne indikation . 
 

  

Skærmbillede hvis maskinen er for kold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skærmbillede hvis maskinen er for varm. 
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 Indstilling af lyd 
 

Lyd 

Under indstilling af lyd er der mulighed for at indstille 

lydstyrken i procent, og en tid hvor længe den skal 

give lyd ved endt program. 

 

 

 

 

 

 

 Indstilling af kode 
 

Kode 

Her har man mulighed for at ændre koden for at 

komme ind i indstillinger eller slå den helt fra. Koden 

deaktiveres ved ikke at taste nogen kode og klikke på 

OK. 

 

 

 

 

 

 

 USB stik 
 

USB port 

Her er det muligt at lægge programmer ind og hente 

dem ud. Ikonet er først aktivt, når der er et USB stik i. 

Øverste USB port er til venstre skærm og nederste er 

til højre skærm. USB stikket må max være på 4GB. 

OBS: Hvis der findes en indstillingsfil på USB-nøglen 

og USB-nøglen læses eller skrive, vil indstillingerne 

blive over skrevet uden forudgående accept. 
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 Kalibrering 
 

Kalibrering 

Under kalibrering er der mulighed for at justerer top-

pandens højde i forhold til bundpanden, hvis denne 

ikke stemmer. Så hvis panden er indstillet til 10mm 

og den kun er 8mm, skal den indstilles til +2mm. 

Denne indstilling virker så på alle programmer.  

Hvis toppanden ikke er parallel med bundpanden se 

afsnit 6.1 for justering.  

 

 

 

 Drift 
 

Startskærm 

Dette er startskærmen under drift. 

Tryk på 1-6 for at starte et program. 

Tryk O for at slukke eller gå i standby. 

Tryk og hold S inde i 3 sek. for at få vist en graf over 

de sidste 3,5 times temperatur. 

 

 

 

 

 

Program aktivt 

Hvis der på startskærmen vælges program 1-6 vil 

dette skærmbillede komme frem. Her er det Pro-

gram 2, der er valgt. Det viser hvilken tykkelse pro-

grammet er indstillet til, og den tid der er tilbage. 

Hvis man ønsker at stoppe stegningen før tid, tryk på 

det valgte program, i dette tilfælde Program 2, og du 

kommer retur til startskærmen.  
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Stopur 

Billedet her viser stopurs funktion hvis tiden var sat 

til 00:00 i et program og dette forlades på samme 

måde.  

 

 

 

 

 

 

Nedlukning 

Hvis der på startskærmen er trykket O, vil du se 

dette skærmbillede, hvor der er mulighed for på 

knap 1, 3 og 5 at gå i energispare mode og sparer 

strøm. Låget vil lukke, når du vælger denne funktion. 

Program 4 og 6 slukker maskinen henholdsvis med 

låget åbent eller lukket. Hvis der ikke foretages no-

get valg, vil maskinen efter 15 sekunder gå i standby 

med låget åbent. Program 2 er rengøring 

     

 

 

Energispare mode  

Her er valgt 100 % varme. 

 

For at komme retur til startskærm, tryk O. 
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Rengøringsprogram  

Når den er klar, vil begge pander lyse grønt. Der er 

mulighed for at åbne og lukke panderne på 1-5. Hvis 

man ønsker at stoppe panderne i en bestemt posi-

tion tryk 3. Når panderne er klar, vil de ca. være 

160°.  

For at forlade programmet tryk O eller S 

 

 

 

 

 

Temperaturgraf 

Hvis S holdes inde på startskærmen i 3 sek., vil dette 

billede komme frem i cirka 10 sekunder før skærmen 

automatisk går retur til startskærm. Temperaturgra-

fen viser temperaturen for de seneste 3,5 time, samt 

den aktuelle temperatur. 

Hvis du ønsker at forlade dette før tid så tryk på S. 
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 Fejlmeldinger 
 

 

Fejlmeddelelse 

Ved fejl på maskinen vil der komme en fejlmelding 

som den, der ses her. Find fejlkoden i skemaet her-

under og forsøg at afhjælpe fejlen eller kontakt ser-

vice.  

 

 

 

 

 

 

 

FEJLKODE FEJL ÅRSAG AFHJÆLPNING 

01 Kommunikations-
fejl 

Grafisk brugergrænseflade 
besvarer ikke styreprint. 

Afbryde strømmen i 10 sekunder, via 
kontakten på maskinens side. Fort-
sætter fejlen, kontakt da service. 

02 Manglende status-
rapport 

Styreprint leverer ikke sta-
tusrapporter til grafisk bru-
gergrænseflade. 

Afbryde strømmen i 10 sekunder, via 
kontakten på maskinens side. Fort-
sætter fejlen, kontakt da service. 

10 Toppande overop-
hedet 

Solid State Relæ er muligvis 
kortsluttet. 

Kontakt service. 

11 Bundpande over-
ophedet 

Solid State Relæ er muligvis 
kortsluttet. 

Kontakt service. 

12 Temperatursensor-
fejl på toppande 

Måleværdierne er enten 
for høje eller for lave i for-
hold til forventet niveau. 

Kontakt service. 

13 Temperatursensor-
fejl på bundpande 

Måleværdierne er enten 
for høje eller for lave i for-
hold til forventet niveau. 

Kontakt service. 

20 Motor overbelastet Motor er slidt eller der er 
for høj friktion på løfte-
stang. 

Forsøg at rengøre maskinens bevæge-
lige dele.  
Fortsætter fejlen, kontakt da service. 
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 Reservedele 
 

Reservedelstegning med stykliste og varenummer. 
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4 El-diagram 
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400 V 3N~ 
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230V 3~ 
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5 Rengøring 
 

 Generelt 
 

Før ibrugtagning af maskinen første gang, aftørres alle flader der er i kontakt med fødevarer, med en fugtig 

klud. Der må ikke bruges rengøringsmidler, der indeholder syre. 

 

 Rengøring under drift 
 

Efter hver stegning skrabes først overpanderne, hvorefter alt fedt på bundpanden skrabes ud i fedtbehol-

derne. Fedtbeholderne tømmes efter behov. Husk at være opmærksom på, at det er varmt olie/fedt, hvis 

de tømmes under drift. 

OBS: husk at brug den rigtige skraber afhængig af om der er teflonfolie på panderne eller kontaktgrillen 

bruges uden teflon 

 

Husk personligt sikkerhedsudstyr se punkt 2.1 

 

 Daglig rengøring 
 

Kontaktgrillen sættes over på rengøringsprogram, og vil være klar når over og underpande lyser grøn i dis-

playet, panderne vil være ca.160° så husk sikkerhedsudstyr.  

1. Hvis kontaktgrillen er monteret med teflon, demonteres dette (se afsnit 3.4) og vaskes med mildt 

syrefrit rengøringsmiddel. 

2. Panderne renses først med skraber, så alle løst partikler fjernes. 

3. Scan derefter QR koden herunder og følg videoen for korrekt rengøring.  

4. Efter panden er rengjort, slukkes maskinen. Når den er afkølet, aftørres den med en fugtig klud og 

mild syrefri rengøringsmiddel. Se video for vejledning 

5. Fedtbeholder tømmes og vaskes. 

6. Teflonfolien kan igen monteres. 

 

 

 



33 
 

6 Service 
 

Undersøg om det er muligt at rette fejlen ved at følge anvisningerne i fejlfindingsskemaet. Hvis ikke, kon-

takt forhandleren, eller www.fki.dk for at få assistance.  

Hvis du kontakter service for hjælp, bedes du have dette klar:  

• Serieløbenummer som findes bag på maskinen. 

• Type og model findes samme sted.  

Maskinskiltet er placeret på siden af maskinen (se billede).  

 

 

Makinen skal altid være slukket og koblet fra strømkilden før opstart af reparation og begge 

dioder på fronten skal være slukket før de elektriske dele tilgås. 

 

For let service af en CT 600-2 er de fleste elektriske dele monteret i et lukket skuffesystem, som kan 

trækkes ud i fronten. For at få adgang skal der under fronten demonteres to skruer under fronten og 

skuffen kan så trækkes ud. 

 

Efter endt service på CT 600-2 kontrolleres og fastgøres alle ledninger igen, så de er sikret og ikke kommer i 

klemme ved de bevægelige dele. Ligeledes sikres ledningerne som kommer ud bag ved skuffesystemet med 

en strips, så de ikke kommer i klemme, når skuffen lukkes forsigtigt. 

 

 Justering af toppande 
 

Bag på maskinen er det muligt at justerer 

toppanden hvis den ikke er parallel med 

bundpanden, det gøres på en pinolskrue bag på 

armen (se billede) 
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7 Bortskaffelse 
 

 Emballagen 
 

Emballagen bør ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. 

 

 Maskinen efter ophørt brug 
 

CT 600-2 er mærket med genbrugssymbol efter bekendtgørelse 148 af 8. februar 2018 (Elektronikaffaldsbe-

kendtgørelsen). WEEE2 direktiv 2012/19/EU 

Det betyder, at du skal bortskaffe det efter kommunens bestemmelser, f.eks. i dertil opstillet con-

tainer på kommunens genbrugsplads, når produktet er udtjent.  
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8 EU DECLARATION OF CONFORMITY 
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