
Manuális berendezés fedelezésre gőzkésekkel  

 
 

Biztonsági előírások 

 

1. A berendezés használata előtt alaposan olvassa át a használati útmutatót. A gyártó nem 

felel a berendezés alkalmatlan és célszerűtlen használata során felbukkanó hibákért. 

 

1. A berendezést ne használják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik 

csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességgel rendelkeznek. Továbbá akik 

tapasztalat hiánya miatt nem tudják célszerűen használni a berendezést.  

 

2. A berendezést csak leföldelt konnektorhoz csatlakoztathatja, amelynek a feszültsége 

megegyezik a címkén felmutatott feszültséggel. 

a) A tápfeszültség legyen ellátva túláramvédelemmel, amely egy differenciál áram 

kapcsolóval van ellátva, amely nem haladja meg a 30mA. Rendszeresen ellenőrizze 

a gőzfejlesztő tápegységét A hibás csatlakoztató kábel cseréjét bízza szakavatott szerelőre 

vagy a gyártó cég szolgáltatási képviselőjére  

Ne használja a berendezést, ha a csatlakoztató kábel megrongálódott. 

b) Ne végezzen el karbantartást és ne javítsa a berendezést, ha az feszültség alatt van.  

c) A berendezés összes része legyen hozzácsatlakoztatva a a fedelezőhöz 

d) A fedelezés során legyen óvatos. 

 

3. Ne hagyja a berendezést felügyelet nélkül, főleg ha gyermekek vagy állatok is 

tartózkodnak körülötte.  

4. A munka során ne rázza a berendezést.  

5. A gőzfejlesztő működése alatt ne töltse fel a vizet – a vízfeltöltés során húzza ki 

a berendezést az áramkörből és csak ezt követően töltse fel vízzel és várjon legalább 

két percet.  

      A kábelt tartsa távol a melegtől és az éles dolgoktól  

6. Ne használja a berendezést, ha a csatlakoztató kábel megrongálódott  

7. Legyen óvatos a berendezés áramkörhöz való csatlakoztatása során! A kezei legyenek 

szárazak! 

8. Ne húzgálja a berendezést a csatlakoztató kábelnél fogva.  

 

Használata 

 

1. A manuális berendezés konstrukciója lehetővé teszi a standard és merevített fedelező 

kádakhoz való hozzászerelését. A berendezést mást kádra, tartályokra stb. is 

felszerelheti.  



2. A manuális berendezés felszerelése után bizonyosodjon meg róla, hogy a munkálatok 

kényelmesek és biztonságosak lesznek.  

3. A munka elkezdése előtt töltse meg a tartályt max. vízzel! Ezt követően csatlakoztassa 

a berendezést a 230V-os áramkörhöz. (Ne csatlakoztassa az áramkörhöz abban az 

esetben, ha a berendezés még nincs megtöltve!)  

4. A fedelező kések a gőzfejlesztő párájával vannak felmelegítve. Ha a pára felmelegíti a 

késéket megkezdheti a fedelezés folyamatát.  

5. A keret adagoló kézvédővel van ellátva.  

6. Helyezze bele a keretet az adagolóba, nagyon vigyázzon az éles késekkel.  

Ha nem felel meg a fedelezés módja vagy a hőmérséklet, akkor:  

- állítsa át a késeket a pengéken található csavarok segítségével (vastag pamut kesztyűt 

használjon a művelet során, hogy ne égesse vagy ne vágja meg magát)  

- Ha a kések hőmérséklete nem megfelelő, várjon egy kicsit és indítsa el újra a 

fedelezés folyamatát. 

7. A keret adagolón való mozgatása során vigyázzon az éles késekre és a gőzfejlesztőhöz 

vezető kábelekre.  

      Figyelmeztetés: az asztalnak éles élei vannak. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne   

      érjenek hozzá a berendezéshez.  

Legyen nagyon óvatos - a pengék nagyon élesek és gyorsan felmelegszenek.  

 

A berendezés saválló rozsdamentes acélból készült. 1000mm és1500 mm változatban 

kapható. 

 

  
A csavarok a fedelező kések beállítására.  

 

Karbantartás 

Karbantartás előtt húzza ki a berendezést az elektromos hálózatból!!! 

Az asztalt élelmiszerrel való érintkezésre engedélyezett tisztítószer hozzáadásával mossa.  

A mosás utána a berendezést szárítsa meg és száraz helyen tárolja.  

 


