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A
KÉSZÜLÉKHASZNÁLATA
A
gép
nem
igényelkülönüzembehelyezést.
Olvassa
el
figyelmesenazezenútmutatóbantalálhatóutasításokat,fontosinformációkat
tartalmaznakabiztonságosüzembehelyezés,működtetéséskarbantartásvonatkozásában.
Őrizze
meg
azútmutatótbiztonságoshelyen,ajövőbenitájékozódáscéljából.
A
készülék
kizárólaghúsdarálásraletttervezve.Bármelymáshasználathelytelenésveszélyes.
Helytelen
használatbóleredőmeghibásodásért,balesetértagyártóésaforgalmazónem
vonható
felelősségre.
A
csomagoláseltávolításátkövetőenellenőrizze,hogyakészüléknemszenvedett-esérülést.
Amennyiben
ezkétséges,nefolytassaakészüléküzembehelyEzését,éslépjenazonnal
kapcsolatba
aGammoEuropeKft.ügyfélszolgálatávalvagyazÖnkereskedőjével.
A
csomagolásellenőrzéseátvételkor:Haacsomagolásonnincsszemmelláthatósérülés
érkezéskor,
nyissakiésellenőrizze,hogymindenösszetevőbennevan-e.Haacsomagoláson
látszik
a
durvakezelésnyoma,sérültvagyszakadt,aszállítótazonnalértesítse,mitöbb
részletes
jegyzőkönyvetkellfelvenniasérülésjellegérőlaleszállítástkövetőháromnapon
belül.
Ne
fordítsamegadobozt!Haadoboztszállítják,ellenőrizze,hogyanégysarkánálfogva
emelik-e
fel
(afölddelpárhuzamosan).
A
csomagoló
anyagokveszélytjelenthetnek,ésezértnemszabadőketolyanhelyenhagyni,
ahol
gyermekekelérhetik.
Biztonsági
előírások:
● Amunkaterületettartsatisztán.
● Tartsa
távolagyermekeketahúsdarálómunkaterületéről.
● Ajánlott,hogyahúsdarálástakészülékkelegyembervégezze,mertakészüléknem
arra
letttervezve,hogytöbbemberhasználjaegyidőben.
● Ne
járassaüresenésneterheljetúlagépet,mertaztúlmelegedéshezvezethet.
● Mielőttnekilátnaamunkának,győződjönmegróla,hogyadarálórészbesemmilyen
idegentárgynemkerültésalaposanellettmosva.
● A
készülékkelvalóbármilyenmunkálat(pl.tisztítás)előttgyőződjönmegróla,hogy
a
készülék“stop”pozícióbanvan:akapcsolóa0állásnálvan,azábraszerintésaz
elektromoscsatlakozóelletttávolítvaadugaljból,ígyelkerülhetőakészülék
véletlenszerűbekapcsolása.
● Figyeljenakésre(B),óvatosanbánjonveleasérülésekelkerülésevégett.
● Győződjönmeg,hogyahálózatifeszültségmegegyezikareferenciacimkéntalálható
értékekkel.
● Csak
eredeti,TRESPADEalkatrészekethasználjon.
● Soha
netegyevízbeakészüléket,nemossaleközvetlenvízsugárral.
● Az
elektromoshálózatnakmegfelelőenföldelvekelllennieésbiztosítékkalkell
rendelkeznie.
● Bármilyenelektromosalkatrészjavítását,cseréjétcsakszakembervégezhetiel.
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HASZNÁLATÉSKARBANTARTÁS
LEÍRÁS
A
készülék
kétfőrészbőláll:
1. Meghajtórész:Akésforgásátbiztosítja.Itttalálhatóamotor,akapcsolóésaz
elektromoskábel.
2. Feldolgozórész:ameghajtórésszelkellösszekapcsolni(lásd:összeszerelés).
ELŐKÉSZÍTÉS
Készítse
elő
ameghajtórészt,helyezzeelamunkaasztalon.Afeldolgozórészösszeselemét
mossa
el.
ÖSSZESZERELÉS

1. Helyezzeamotorra(MT)ahúsdarálófejet(C),majdszorítsaráaszorítócsavar(V)
segítségével.Erősenhúzzaráa
szorítócsavartésgyőződjönmeg,hogyahúsdaráló
fej
rendesenahelyénvan-e,hogy
afejleneessenhasználatközben.
2. Vízszintesentoljabeacsigát(E)ahúsdarálófejbe(C).(Acsapágyat(D)csakaTC-32
modelltartalmazza.Ezgyárilagamotorhozvanrögzítve.)Haszükségesfinoman
fordítsaelacsigát,hogymegfelelőenilleszkedjenamotorhoz.
3. A
csigatengelyérehelyezzeráakést(B)úgyhogyazélekifelénézzen.Ezutánakésre
helyezzeráatárcsát(P).
4. A
hollandertazórajárásávalmegegyezőencsavarjaráahúsdarálófejre,ígyrögzítve
a
kést
ésatárcsát.
5. Helyezzeazadagolótárcsát(T)ahelyére.
6. Győződjönmegróla,hogyakapcsoló0állásbanvan.Ezutáncsatlakoztathatjaa
készüléketazelektromoshálózathoz.
7. A
gép
használatrakész,elkezdhetiamunkátakapcsolóforgatásával(1vagyIállás).
Elkezdhetiahúsadagolásátkizárólagatömőfa(P)segítségével.Sohanehasználja
a
saját
kezétatöméshez.
8. Tereljeahúskockákatatömőfasegítségévelagaratba.Kerüljeahústömőfávalvaló
erőltetőbetömködését!Ellenkezőlegkárosodhatacsigavagykésttartótengely!
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FONTOS:

Az
etetőnyílásúgylettmegtervezve,hogymeggátoljaafelsővégtagokbekerülését
a
daráló
részbe.Semmilyenesetbennemszabadváltoztatástvégezniazetetőnyíláson!
A
készüléketkikellkapcsolni,hanemhasználja.Üresállapotbanjáratnitilos,mert
az
túlmelegedéshezvezethet.
Ha
idegen
testkerülneadarálórészbe
amotornakazonnallekellállnia.Ebbenazesetben
a
következők
ateendők:
● tegye
akapcsolót0állásba,
● ha
a
készülékrendelkezikirányváltókapcsolóval,tegyeakapcsolótfordítottállásba
(II
vagy
2állás)ésrövidideig(1-2másodpercig)hagyjaúgy,majdtegyeismét0állásba
● válasszaleakészüléketazelektromoshálózatról
● szedjeleafeldolgozórésztameghajtórészről
● távolítsaelakövetkezőrészeketebbenasorrendben:hollander(A),tárcsa(P),kés
(B),
csiga(E).
● távolítsaelabekerültanyagot.
SZÉTSZEDÉSÉSTISZTÍTÁS
Ajánlott
használatután(miutánakészülékkilettkapcsolvaakapcsolóval)akészüléket
leválasztani
azelektromoshálózatról.Azelektromoscsatlakozóbólsohaneavezeték
segítségével
húzzakiakészüléket!
A
húsdaráló
fejeltávolításáhozhasználjaaszorítócsavart.Szedjeszétazalkatrészeket,
hasonló
módon,ahogyanösszetette.Ezutánkülöntisztíthatók.
FONTOS:
A
mosáshozcsakvizet(lehetőlegmeleget)éstermészetesmosószerthasználjon.
Ne
használjonsavakatésmaróanyagokat.
A
meghajtó
résztsohanetegyevízbe,mertkárttehetazelektromoseszközökben,
tisztításhoz
legfeljebbnedvesruháthasználjon.
A
megfelelő
karbantartáshozhozzátartozikaprecízszárításis,ígygarantálvaakészülék
helyes
működésétéshosszúélettartamát.
Ha
a
készülékhosszúideignemleszhasználvaérdemesazöntöttvasfelületeketbeolajozni.
Figyelmeztetés:Akészülékrozsdamentesacélfelületeitmindigalaposantisztánkelltartani.
Nem
szabad
savakatvagysavashatásúanyagokat,acélforgács-vagydrótkeféthasználni
a
külső
felület
tisztításasorán(forróvízzelésmegfelelőtisztítószerrelkellelvégezniatisztítást).
Kerüljön
mindenolyantevékenységet,amelyneksoránfőzősókerülhetagépacélfelületeire.
Amennyiben
véletlenülsóömlenerá,azonnalöblítselealaposan.
KIEGÉSZÍTŐK:
A
készülékhezkiegészítőkhasználhatók,amelyekmegfelelnekazUNIEN2944.5
paragrafusának.
Ezeknek
a
tárcsájántalálhatónyílások
mindigkisebbek,mint8mm.Sohanehasználjonolyan
kiegészítőt,
melynekatárcsájántalálhatónyílásoknagyobbak,mint8mm.Ezeknem
szabványosakésnemfelelnekmegazelőbbemlítetttörvénybenleírtaknak.
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KARBANTARTÁS
A
készülékbentöbb,kopásnakkitettelemistalálható.Ilyenapengeésaperforáltlemez.
Ezeket
az
elemeketcélszerűrendszeresenellenőrizniéshaszükségesélesíteni.Azélesítést
csak
hozzá
értőszemélyvégezheti.
TC-32
modellnél300óránkéntolajcsereajánlott.AjánlottolajMOBILGEAR636hajtóműolaj
vagy
ezzel
azonosviszkozításúolajcSt@40oC:680,cSt@100o
C:39:.Olajcserénélajánlott
mennyiség
kb.100ml.
TC-32
modellnélrendszeresenellenőrizzetovábbáacsigaésamotorközötticsapágyat(D).
Rendellenességeseténazonnalcseréljeki,ezzelmegelőzveatöbbialkatrészmeghibásodását.
Ajánlott
a
gyártóáltalkészítettalkatrészekethasználni.
A
MEGHAJTÓEGYSÉGFELÉPÍTÉSE

Ha
úgy
érzi,
hogyahúsdarálótúlmeleg,ezakövetkezőkmiattlehet:
1)
A
daráló
szellőzőnyílásakörülnem
áramlikkönnyenalevegő(pl.falhozközelvan)vagy
mellette
vanegynagyobbedény
2)
Nagyon
hideg,esetlegrészbenfagyotthústdarálnakvele
3)
Egyből
a
legkisebblyukátmérőjű(3mm-es)tárcsávaldaráljákahúst(haennyirefinom
darálékra
vanszükség,elődarálásravanszükség6-osvagy8-asrostéllyal).
4)
A
daráló
sort(csiga,kés,tárcsa)rögzítőhollandertúlságosanmegvanhúzva,acsigának
nincs
1mm-nyijátékasem
5)
A
darálás
megkezdésekorahúsbólinakcsavarodtakakésre,amelyígynehezenvág
6)
Üresen
járadaráló(afelvettteljesítménytnemtudjaleadnimásképp,ígyhőkeletkezik)
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