Instrukcja instalacji i użytkowania
Kutry
Model : PSP – 500/3,5 l
PSP – 500/6 l
PSP – 500/8 l

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent oświadcza, że urządzenia spełniają wymogi obowiązujących
norm polskich. Instalacja urządzenia musi być przeprowadzona według
obowiązujących norm. Producent nie odpowiada za usterki powstałe na
skutek nie odpowiedniego montażu wbrew instrukcji montażu i eksploatacji nie zgodnej z wytycznymi w instrukcji obsługi. Urządzenie mogą
obsługiwać osoby, które zostały przeszkolone w ramach bezpiecznej obsługi i czyszczenia urządzenia.
Dane techniczne:
Tabliczka zaciskowa znajduje się na tylnej obudowie urządzenia. Przed
instalacją trzeba zapoznać się z danymi technicznymi.
MODEL

MOC (Hp)

Wydajność (kg/
h)

Waga (kg)

Wymiary
(A/B cm)

PSP 500
3,5 litra

0,75

1400

12

40/24

PSP 500
6 litra

1,5

1400

20

44/28

PSP 500
8 litra

1,5

1400

22

55/28

Obr. 1

Instalacja urządzenia
Urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej oraz ognioodpornej powierzchni o
stopniu nachylenia max.2st.
Przed pierwszym uruchomieniem z urządzenia należy odkleić folię ochronną.
Ważne
Czynności związane z regulacją itp.. Muszą być przeprowadzone przy wyłączonym
urządzeniu z sieci. Jeżeli musi być urządzenie włączone, musimy zachować szczególną ostrożność.
Podłączenie urządzenia do sieci
Instalacja podłączenia elektrycznego - urządzenie musi być oddzielnie zabezpieczone odpowiednim bezpiecznikiem. Moc urządzenia jest podana na tabliczce
znamionowej na tylnej części obudowy urządzenia. Przewód zasilający urządzenia musi być umieszczony tak, by nie był narażony na uszkodzenia i temperaturę powyżej 50 st C Gniazdo lub główny wyłącznik muszą być łatwo dostępne
dla obsługi urządzenia. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy
urządzenie oczyścić
Ważne ostrzeżenia
Instrukcja obsługi musi być dokładnie przeczytana, zawiera ona ważne informacje
dotyczące
bezpieczeństwa, instalacji i użytkowania urządzenia
Urządzenie jest zgodne z normami
Instrukcję obsługi należy zachować
Urządzenie mogą obsługiwać jedynie osoby pełnoletnie
Przy sprzedaży urządzenia następnej osobie dołączymy do urządzenia także niniejszą
instrukcję obsługi
Urządzenie może obsługiwać tylko przeszkolony użytkownik
Urządzenie może być używane wyłącznie do krojenia potraw
Urządzenie nie może być pozostawione włączone bez obsługi
Zalecana jest raz w roku kontrola urządzenia przez przeszkolony serwis
Przy ewentualnej naprawie mogą być użyte wyłącznie oryginalne części zamienne
Urządzenie nie może być czyszczone wodą pod ciśnieniem
Uszkodzone urządzenie należy wyłączyć z prądu i wezwać serwis
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Typy noży i przykłady opracowanych potraw.
Rodzaj noży

Sposób użycia

Nóż ostry

Do siekania i mielenia

Nóż zębaty

Do obróbki ciast

Nóż z dziurami

Do ubijania

Puree z pomidorów

Majonez

60 sec

130 sec

Ser ( Mozzarella )

Lehké těstz

10 sec

60 sec

Siekana pietruszkaSekaná petržel
( Kudrnka )

Mięso

5 sec

Siekane warzywa
5 sec

10 sec

Uwaga
Gwarancja nie obejmuje części podlegające zwykłemu zużyciu ( uszczelki z gumy,
żarówki, szklane i plastykowe części ). Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w przypadku nie odpowiedniego montażu (nie autoryzowany serwis ) i przy przeróbce urządzenia czy użyciu nie oryginalnych części.

Obsługa:

Motor jednofázový

Přívod třífázový

Přívod jednofázový

Kutry PSP-500 są zaopatrzone w magnetyczny wyłącznik bezpieczeńsywa.
Mikrowyłącznik jest umieszczony w plastikowym wieku (rys 2) przy źle
zamkniętym wieku jest wyłącznik rozłączony i urządzenia nie można uruchomić.
Przyciśnięcie zielonego przycisku START obr. 3 bod 1, potem trzeba skontrolować czy
silnik ma poprawne obroty ( strzałka na obudowie urządzenia ) rys.3 Przyciśnięcie
przycisku STOP zatrzyma urządzenie.

Motor třífázový
Kontrolka LED

Bezpečnostní
mikrospínač
Stykač

Pracovní
mikrospínač

Transformátor

Tlačítka

