TRE SPADE hurka-kolbász töltők használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
FACEM-TRE SPADE hurka-kolbász töltők

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Gondosan olvassa el az ezen használati útmutatóban található információkat. Tartsa meg a
használati útmutatót szükség esetére. Ez a készülék kizárólag darált húsból készült masszák
bélbe töltésére használható. Minden élelmiszerrel érintkező alkatrész rozsdamentes vagy
élelmiszeripari felhasználásra alkalmas műanyagból készült. A gyártó megtagad minden
felelősséget abban az esetben ha bármilyen károsodás következik be amiatt, hogy a készüléket
nem a fenti célra, vagy nem a használati és karbantartási útmutatás szerint üzemeltetik,
továbbá ha a jelen útmutató bármilyen pontatlanságot tartalmaz fordítási vagy gépelési hiba
miatt. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy elvégezze a szükséges változtatásokat az
alap jellemzők megváltoztatása nélkül.
HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELEM!
A készülék csak arra a célra használható, amelyre tervezve és gyártva lett. A
gyártó nem felelős, semmiféle, a helytelen használat és a helytelen üzemeltetés által okozott
megrongálódásért.
1. Ne helyezzen tárgyakat a keretbe.
2. Ne használja a készüléket miután leesett, vagy bármilyen más módon megrongálódott.
Ebben az esetben vizsgáltassa meg a forgalmazóval.
3. Használat közben mindig figyelje a készüléket és ne engedjen gyermekeket felügyelet
nélkül a készülék közelébe.
4. Kerülje el a töltő túlterhelését.
5. Ne használjon olyan pótalkatrészeket, amelyek nem tartoznak a gyári felszereltséghez.
Első használat előtt:
1. Távolítsa el a csomagoló anyagot.
2. Helyezze a készüléket stabil alapra. FIGYELEM!Soha ne emelje meg a készüléket a
nyomókorongot tartó fogaslécnél, csak a talpánál.
3. Ellenőrizze, hogy a töltő nincs hőforrás közelébe helyezve (mint például fűtőtest,
kályha, tűzhely) és legalább 20 cm távolságra van elhelyezve a legközelebbi tárgytól
vagy faltól.
4. Tisztítsa meg a tartozékokat langyos vízzel és puha ruhával. FIGYELEM!Ne használjon
maró hatású tisztítószereket vagy súrolóeszközt, melyek karcolást okoznak. Ne
használjon benzint tartalmazó szereket vagy oldószereket tisztítás közben.
5. Rögzítse a hajtókart - melyet a tartozékok mellé helyeztek - a tengelyre és
bizonyosodjon meg róla, hogy nem távolítható el könnyedén.
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Tekerje visszafelé a hajtókart a nyomókorong a hengerből való kihúzásából
Vegye ki a nyomókorongot a hengerből hogy a hengert ki tudja venni
Billentse ki a hengert és emelje ki a keretből.
Tisztítsa meg az összes, élelmiszerrel érintkező részt.
Töltse meg a hengert hús masszával.
Helyezze vissza a töltőhengert a keretbe.
Helyezze fel a töltőhengerre a kívánt átmérőjű töltőcsövet és rögzítse a csavarral.
Húzza fel a megtölteni kívánt belet a töltőcsőre.
A hajtókart tekerje előrefelé és a nyomókorong kinyomja a betöltött masszát és
megtölti a felhúzott belet.

FONTOS
: Mindig ellenőrizze, hogy a tömítéssel ellátott nyomókorong könnyen mozog a

töltőhengerben, különösképpen az első töltés előtt. Ha a tömítés száraz, zsírral vagy
élelmiszeripari kenőanyaggal zsírozza meg a könnyebb csúszáshoz.
MEGJEGYZÉS: A készüléken két sebességfokozat van, a fenti fogaskereket magasabb
sebességhez és visszahúzáshoz ajánljuk, az alsó fogaskereket pedig a finomabb, fokozatos
adagoláshoz.
MEGJEGYZÉS: a nyomókorong tömítése merevvé válhat, ha a külső hőmérséklet 15 Celsius
fok alá süllyed, ha ezt tapasztalja, akkor vegye ki a tömítést és tartsa egy darabig forró
vízben.
MEGJEGYZÉS: ha a nyomókorong töltés közben megakad, és a húsmassza nem jön ki a
töltőcsőből, húzza ki a nyomókorongot, távolítsa el a hengert és vegye ki a húst, amely a
fennakadást okozta. Ellenőrizze, hogy a húsmassza nem túl száraz és a finomsága megfelel-e
a használt töltőcsőnek.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Használat után azonnal tisztítsa meg az alkatrészeket és a töltőt egy nedves ruhával (enyhe
mosószeres víz) és azonnal töröljön szárazra minden elemet, mivel a sós hús az acél felületét
oxidálhatja.
FIGYELEM!
Ne használjon maró hatású tisztítószereket vagy súrolóeszközt, melyek karcolást
okoznak. Ne használjon benzint tartalmazó szereket vagy oldószereket tisztítás közben.
A megtisztított és szárazra törölt készüléket tárolja hűvös és száraz helyen.
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