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1991123XX – Kabelupprullare, M (elektrisk)

Bruksanvisning: 

Guide

VARNING! 
Produkterna är avsedda att användas av kvalificerade personer som innehar den tekniska kompetens som krävs för att bedöma deras lämplighet för olika 
användningsområden. Läs alla instruktioner noggrant innan du försöker installera, använda eller utföra service på denna produkt. 
Kabelupprullaren får endast installeras eller repareras av en behörig tekniker (t.ex. en elektriker). Kabelupprullaren har ett termiskt överbelastningsskydd 
och måste installeras korrekt, annars finns en stor risk för elstötar. Denna kabelupprullare har genomgått funktions-och kvalitetsprovning i enlighet med  
SS-EN 61242_1997/A2_2016/C1 och SS-EN_61316

Följ de specifika nationella installationsföreskrifterna. Upprullaren är lämplig för inom- och utomhusbruk, IP44. Vid byte av stickproppen ska endast en 
stickpropp som överensstämmer med IEC 60309-1 eller IEC 60309-2, minst 10 A, IP44 användas.

Kabelupprullaren och kabeln måste regelbundet kontrolleras beträffande skador och slitage före varje användning. 
Eventuella skador eller fel måste åtgärdas omedelbart. En trasig kabel måste bytas ut!

Utrustning som är ansluten till kabelupprullaren får inte överstiga den högsta tillåtna effektförbrukningen för kabelupprullaren. Godtyckliga modifieringar av 
kabelupprullaren är förbjudna av säkerhetsskäl.

FARA! 
Kontakt med strömförande delar kan orsaka elstötar, personskador eller dödsfall! Öppna aldrig kabelupprullaren när den är ansluten till elnätet. Strömförsör-
jningen måste alltid kopplas ur före service eller reparation.

1. Säkerhet  

2.1 Montering
 Se våra instruktionsfilmer på www.cejn.com/safetyreel för mer detaljerad information om installation och användning av upprullaren.

2. Installation  

EG-försäkran om överensstämmelse – Vi intygar att produkterna som anges 
nedan: Kabelupprullare typ 19 911 23XX uppfyller följande:  2006/42/EG, 
2014/35/EG, SS-EN 61242_1997/A2_2016/C1, SS-EN_61316
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3. Användning 

3.1 Dra ut kabeln

(1) Dra ut kabeln till önskad längd. 

(2) För att låsa kabeln lyssnar du 
efter att spärren hakar fast med 
ett ”klick” medan du långsamt 
drar ut kabeln en liten bit.

3.2 Rulla tillbaka kabeln

För att frigöra kabeln när du är klar (1) drar 
du helt enkelt ut den en liten bit och lyssnar 
efter att spärren slutar ”klicka”. 
(2) Låt sedan kabeln sakta dras tillbaka in 
i höljet.

Långsam upprullning
Den nya säkerhetsupprullaren 
är utrustad med en kraftig 
centrifugalbrytare i trumman 
kombinerad med en stark 
fjäderkraft, vilket ger en långsam 
och fast upprullning som håller 
arbetsmiljön säker.

Om kabeln fastnar när den rullas tillbaka är det bara att dra ut kabeln till 
sin fulla längd och låta den rullas ihop fritt utan hjälp. Om du får ytterligare 
problem eller andra fel kontaktar du din lokala återförsäljare för hjälp. Se 
filmerna på www.cejn.com/safetyreel för mer information

3.3 Kabeln kan inte kan rullas tillbaka helt

5. Underhåll 
- Kontrollera regelbundet att det inte finns några problem med kabeln, kabelstyrningen och utvändiga delar. 
- Eventuella skador eller fel måste åtgärdas omedelbart. 
- Reparationer och underhåll måste utföras av en behörig tekniker. 
- Endast originalreservdelar får användas!

6. Avfallshantering/återvinning 
VIKTIGT! 
Hjälp oss att värna om miljön. Kassera kabelupprullaren 
i enlighet med gällande miljölagstiftning.

7. Garanti
CEJN AB ger två (2) års garanti från tillverkningsdatum. 
Kontakta din återförsäljare angående garantifrågor.

8. Reservdelar
Av säkerhetsskäl får endast originalreservdelar användas. En fullständig lista över reservdelar finns på www.cejn.com/safetyreel

Stoppkulan får flyttas inåt. Fjäderkraften 
behöver inte justeras. Se instruktionsfilm för 
ytterligare information på www.cejn.com/
safetyreel

2.2 Stoppkulans position

4. Fel/åtgärd
Den anslutna utrustningen startar inte eller stängs plötsligt av och kan inte startas om
Kontrollera att kabelupprullaren är ansluten till elnätet. Kontrollera att inga säkringar har löst ut. Om säkringen fungerar som den ska är 
det förmodligen det värmekänsliga överbelastningsskyddet som har stängt av strömförsörjningen till kabelupprullaren. Kontrollera att 
den anslutna utrustningen inte överbelastar kabelupprullaren. Innan du slår på strömförsörjningen igen måste all ansluten utrustning 
kopplas bort från kabelupprullaren. När kabelupprullaren har svalnat, efter ca fem minuter, kan du trycka på RESET-knappen.


