
NÁVOD NA POUŽITIE 

 

Manuálne zariadenie na odviečkovanie 

s parným nožom 

 

 
 

Bezpečnostné opatrenia  

 

1. Pred použitím stroja si prečítajte návod na použitie a postupujte podľa pokynov v ňom 

uvedených. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím alebo 

neprimeraným zaobchádzaním so strojom. 

 

2. Zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, 

zmyslové a duševné schopnosti alebo disponujú nedostatkom skúseností, ďalej ak nie sú pod 

dohľadom alebo neboli poučení o použití zariadenia osobou, ktorá zodpovedá za ich 

bezpečnosť. Dbajte o to, aby sa vaše deti nehrali so zariadením.  

 

3.  Zariadenie musí byť zapojené do uzemnenej zásuvky s napätím špecifikovaným na štítku. 

 a) Elektrický zdroj musí byť vybavený zariadením zvyškového prúdu s vypínacím prúdom 

stanoveným  do 30mA. Pravidelne kontrolujte činnosť nadprúdového ističa. 

Pravidelne kontrolujte napájanie vyvíjača pary. Výmena napájacieho kábla by mala byť 

vykonaná špecializovaným servisom alebo kvalifikovanou osobou za účelom vyhnutia sa pred 

nebezpečenstvom. Nepoužívajte zariadenie ak je napájací kábel poškodený. 

b) Nevykonávajte údržbu alebo opravu zariadenia, keď je zapojené do elektrickej siete.  

c) Počas prevádzky stroja musia byť všetky jeho časti zapojené. 

d) Počas procesu odviečkvania buďte opatrný. 

 

1. Ak sa pri zariadení nachádzajú deti alebo zvieratá zariadenie nenechávajte bez dozoru.  

2. Počas práce netraste so zariadením.  

3. Počas prevádzky vyvíjača pary nedopúšťajte vodu – pri dopúšťaní vody odpojte 

zariadenie od elektrickej siete a až následne dopĺňajte chýbajúcu vodu – po doplnení 

počkajte aspoň 2 minúty.  

     Zariadenie držte ďalej od ostrých hrán a zdrojov tepla. Dbajte o jeho dobrý stav. 

4. Nepoužívajte zariadenie ak je napájací kábel poškodený. 

5. Ruky musia byť suché! 

6. Neťahajte zariadenie za napájací kábel.  

 

 

 



Použitie 

 

1. Konštrukcia manuálneho zariadenia umožňuje jeho pripevnenie k štandardnému alebo 

zosilnenému odviečkovaciemu stolu. Zariadenie môže byť primontované k iným 

kadiam, nádobám atď.   

2. Po upevnení zariadenia sa uistite, že práca s ním bude komfortná a bezpečná.  

3. Pred začatím práce naplňte zariadenie vodou po max. hladinu! Následne zapojte 

napájací kábel k 230V napätiu. (Nezapájajte zariadenie, ak ešte nie je naplnené 

vodou!)  

4. Nože odviečkovača sú zohrievané parou. Proces odviečkovania začínajte len vtedy, 

keď para zohreje nože.  

5. Podávač rámikov je vybavený chráničom rúk.  

6. Vložte rámik do podávača, dávajte si pozor na ostré nože.  

Ak vám nevyhovuje spôsob odviečkovania alebo jeho teplota, tak:  

- prestavte nože pomocou skrutiek, ktoré sa nachádzajú na ostrí noža (používajte 

bavlnené rukavice, aby ste sa neporezali alebo nepopálili)  

- Ak teplota nožov nie je vyhovujúca počkajte chvíľu a následne znovu spustite proces 

odviečkovania.  

7. Počas podávania rámikov dávajte pozor na ostrie nožov a na káble vedúce k vyvíjaču 

pary. 

      Upozornenie: stôl má ostré hrany. Dbajte o to, aby sa deti nedotýkali zariadenia.  

Buďte veľmi opatrný -  čepele nožov sú veľmi ostré a rýchlo sa zohrievajú.  

 

Zariadenie je vyrobené z nerezovej ocele. Dostať ich v prevedení 1000mm a1500 mm. 

 

  
Skrutky na nastavenie odviečkovacích nožov.  

 

Údržba: 

Pred údržbou odpojte zariadenie z elektrickej siete!!!  

Zariadenie umývajte čistiacim prostriedkom, ktorý je určený pre následný styk s potravinami. 

Po umytí osušte zariadenie a skladujte ho na suchom mieste.  

 


