INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

ZDROBITOARE DE STRUGURI SZ – 01, SZ – 02
Înainte de luarea în folosinţă a zdrobitoarei vă rugăm să citiţi Instrucţiunile de utilizare! Exploatarea greşită a dispozitivului
atrage după sine pierderea garanţiei! Pentru producerea unor accidente sau deteriorarea dispozitivului din nerespectarea
recomandărilor producătorul nu asumă responsabilitate.
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1. Aplicaţii, domenii de utilizare a zdrobitoarei de struguri
Dispozitivul se foloseşte în primul rând pentru zdrobirea boabelor de struguri, dar se pretează şi pentru zdrobirea altor
fructe cu boabe, cu condiţia ca dimensiunile sâmburilor să nu depăşească gama de reglare a distanţei dintre cilindrii.
Aceasta este condiţia obţinerii sucurilor de fructe, a vinului şi a mustului.
2. Date tehnice
Model
Mod de acţionare
Dimensiuni /lung. x lăţ. x înălţ./ (mm)
Volum pâlnie ( l )
Greutate ( kg )
Distanţă cilindrii (mm)
Performanţe (kg/h)
3.

SZ – 01

SZ – 02

manual
960x520x460 1000x520x360
15
20
11
13
2–8
2–8
150
220

Condiţii de lucru în siguranţă
a. în timpul acţionării ESTE INTERZIS introducerea mâinilor sub carcasa de protecţie sau în pâlnie
b. zdorbitoarea se foloseşte doar dacă este fixat, imobilizat corespunzător
c. ESTE INTERZIS folosirea, întreţinerea şi repararea zdrobitoarei fără a se citi această carte cu instrucţiuni

4.

5.

Punerea în funcţiune şi modul de lucru
-zdrobitoarea de struguri se foloseşte numai cu adaptorul recomandat
-dispozitivul se foloseşte numai de către persoane adulte şi calificate
-înainte de utilizare verificaţi strângerea şuruburilor şi starea tehnică generală. Lucrul cu dispozitiv defect sau cu
componente lipsă ESTE INTERZIS ŞI PERICULOS!
-dacă observaţi vre-o neregularitate, întrerupeţi lucrul
-în caz de defectare duceţi dispozitivul la service; folosiţi doar piese de schimb originale
-este indicat ca dispozitivul să fie fixat, prevenind astfel răsturnarea ei
-nu introduceţi niciodată mâinile în pâlnie. PERICOL DE ACCIDENTARE!
-aveţi grijă ca obiecte dure să nu ajungă între cilindrii, aceste putând provoca ruperea părţilor din plastic
-dispozitivul se aşază pe o cadă sau butoi, asigurăndu-l împotriva răsturnării şi verificând dacă manivela poate
efectua o rotaţie completă
zdrobitoarei SZ-02 i se poate ataşa şi adaptorul de desciorchinat
Operaţii de întreţinere
-după terminarea lucrului curăţaţi zdrobitoarea, spălându-l cu apă şi lăsându-l să se usuce
-după uscare ungeţi lagărele cilindrilor
-înainte de depozitarea pe o durată mai lungă ungeţi suprafeţele metalice cu ulei vegetal sau cu ulei siliconic
-după curăţire verificaţi starea tehnică a dispozitivului. Reparaţiile în perioada de garanţie sunt permise doar în
atelierele autorizate, în caz contrar se pierde garanţia

-efectuarea operaţiilor descrise mai sus înseamnă întreţinerea corectă şi completă a utilajului

