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Instrukcja obsługi
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Przed uruchomieniem urządzenia naleŜy koniecznie dokładnie przeczytać
niniejszą instrukcję obsługi.

Drogi Kliencie,
W pierwszej kolejności pragniemy podziękować za wybranie noży do gyrosa i
kebabu model SARAN NG5 (HENDI 267226). Produkt został wykonany wyłącznie z
materiałów najwyższej jakości.
Gratulujemy zakupu i życzymy udanego użytkowania urządzenia.
Wszelkie mechaniczne lub elektryczne modyfikacje urządzenia niezgodne z
powyższymi wytycznymi mogą doprowadzić do wypadków i unieważnić
gwarancję. Naprawy części elektrycznych albo mechanicznych urządzenia mogą
przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowani technicy.
1. Dostarczane elementy
Profesjonalny nóż jest dostarczany w formie gotowej do użytkowania.
Wymagane parametry sieci to 230V i 50 Hz. Zawartość opakowania: Opakowanie
zawiera nóż i akcesoria NG5+. 1 instrukcja obsługi
1 x zapasowe ostrze
1 x bolec blokujący
1 x osełka
1 x śrubokręt
1 x kabel zasilający
1 x zasilacz

2. Informacje dotyczące bezpieczeństwa
1. Ogólne zasady bezpieczeństwa
Uważne przeczytanie instrukcji i zasad bezpieczeństwa zapewnia
bezpieczne
użytkowanie urządzenia
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do obróbki żywności, w
szczególności do krojenia kebabu i gyrosa.
Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję.
- Urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie przez
wyszkolonych pracowników, zapoznanych z zasadami
bezpieczeństwa określonymi w instrukcji
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku ani
przechowywania na wolnym powietrzu.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia albo naprawy urządzenia
należy odłączyć je od zasilania. Nie należy dopuszczać do
kontaktu cieczy z silnikiem, korpusem ani zasilaczem. W
przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia należy
skontaktować się ze sprzedawcą (dane kontaktowe podano
na końcu instrukcji). Nie wolno dokonywać prób samodzielnej
naprawy urządzenia. Napraw mogą dokonywać wyłącznie
wykwalifikowani pracownicy.
- Należy zachować ostrożność podczas
pracy z ostrzem. Producent nie ponosi
odpowiedzialności w następujących
przypadkach:
- napraw dokonanych przez nieuprawnione osoby,
- dołączania nieoryginalnych części do urządzenia,
- czyszczenia urządzenia za pomocą nieodpowiednich środków.
- nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w
niniejszej instrukcji.
2. Uruchomienie
Podłącz kabel zasilania do gniazda 230 V.
Podłącz kabel urządzenia do odpowiedniego gniazdka
zasilacza (patrz poniższe zdjęcia)
Włącz zasilacz. Aby rozpocząć pracę, naciśnij przełącznik
na uchwycie noża.
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku ani

przechowywania na wolnym powietrzu.

4. Obsługa noża elektrycznego
Nóż elektryczny zasilany jest za pomocą zasilacza
28 V.
Ostrze urządzenia zabezpieczone jest osłoną
przed kontaktem z dłonią lub palcami operatora.
Druga część, która kroi mięso, wyposażona jest w
osłonę służącą jednocześnie do regulacji grubości
krojenia.
Nóż należy prowadzić po mięsie kebabu lub
gyrosa delikatnie z góry na dół. Dzięki temu
urządzeniu można kroić kebab, gyros z indyka czy
kurczaka szybko i w odpowiednich porcjach.
Szybko przekonasz się o zaletach tego
urządzenia. Ok. 5000 obrotów na minutę
umożliwia sprawne i łatwe krojenie.
5. Zasilacz

Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa:
Zasilacz należy umieścić z dala od wilgoci.
W przeciwnym wypadku nie można w pełni wykluczyć zagrożenia dla higieny.
Wszelkie czynności związane z urządzeniami elektrycznymi powinny być
wykonywane przez wykwalifikowanego specjalistę.

7. Elementy / instalacja urządzenia
7.1 Instalacja urządzenia Urządzenie składa się z dwóch części:

7.2. Instalacja głowicy:
1. Ostrze należy założyć na
głowicę i przykręcić
śrubokrętem.
2. Pokrywę głowicy należy
dokręcić ręcznie za pomocą
nakrętki radełkowanej.

Uwaga! Istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia, nie chwytać za ostrze!
UWAGA!
Nie podłączać części z silnikiem (230V) do
zasilacza!
- Zasilacz należy podłączyć do sieci
(230V) w taki sposób, aby w razie niebezpieczeństwa był
łatwo dostępny i by umożliwić szybkie odłączenie.
Należy chronić zasilacz przed wilgocią i wysoką temperaturą,
nie umieszczać na podłodze.
8. Ostrzenie noża
Jeśli wydajność ostrza spadnie, należy je naostrzyć. Delikatnie przyłóż
osełkę na chwilę z tyłu ostrza podczas pracy silnika. (patrz poniższe zdjęcie)
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9. Czyszczenie głowicy
1- Urządzenie należy czyścić przynajmniej
codziennie, po zakończeniu pracy.
2- W trakcie czyszczenia urządzenie musi być
wyłączone!
3- Odłącz nóż od zasilacza.
4- Zdejmij pokrywę noża odkręcając śrubę.
5- Umieść bolec blokujący w otworze ostrza.
6- Odkręć śrubę za pomocą śrubokrętu. Ostrożnie
zdejmij ostrze i rozpocznij czyszczenie.
Nigdy nie należy zdejmować głowicy!
Nie myć urządzenia w wodzie ani w
zmywarce! Nie zdejmować głowicy z
noża! W przeciwnym wypadku wystąpić
mogą problemy z ponownym montażem.
- Uwaga! Nie wolno dopuścić, by do części z silnikiem
przedostały się płyny. Nie zdejmować osłony! (Użytkowanie
urządzenia bez osłony jest zabronione.)
Nie wolno smarować głowicy!
10. Regulacja i czyszczenie regulatora grubości
Za pomocą śruby regulującej można
dostosować grubość krojenia. (patrz zdjęcie)
Przed myciem należy wymontować regulator
grubości z urządzenia.
Czyszczenia regulatora grubości:
1- Odłącz urządzenie od zasilania
2- Ostrożnie zdejmij osłonę i ostrze
3- Ustaw śrubę regulatora w położeniu
najwyższym
4- Odkręć boczne śruby mocujące regulator
5- Przesuń regulator delikatnie do tyłu i
zdejmij. Do czyszczenia można użyć
płynu do mycia naczyń.
Uwaga!
Należy dokładnie usunąć pozostałości środka myjącego z urządzenia.

11. Usterki i ich możliwe przyczyny
W przypadku wystąpienia należy zapoznać się z następującymi punktami
1. Nie działa żadna funkcja po podłączeniu urządzenia:
Możliwe, że włączone zostało automatyczne zabezpieczenie. Odłącz urządzenie i
spróbuj ponownie za 5 minut.
Sprawdź bezpiecznik na włączniku urządzenia. W przypadku awarii bezpiecznika
należy wymienić go na nowy 1,25 At:

Model NG-3 oraz NG-4

Model NG-5

3. Wymiana bezpiecznika)
Model: NG-3 oraz NG-4

Model: NG-5

3. Odgłosy w części z głowicą
•
Sprawdź, czy ostrze jest poprawnie zamocowane (gładka powierzchnia
powinna być widoczna od góry)
•
Dokręć mocno śruby osłony, aby zlikwidować luzy
•
Jeśli wciąż słychać dźwięki, skontaktuj się ze sprzedawcą lub
producentem noża

12. Gwarancja
W przypadku problemów skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem.
Przed skontaktowaniem się z serwisem sprawdź, czy problem nie wynika z
nieprawidłowego użytkowania albo z zastosowania nieodpowiednich środków.

Sprawdź:
- czy urządzenie jest zasilane
- czy wtyczka jest poprawnie podłączona do gniazdka
- czy bezpieczniki nie są przepalone
- Należy uważnie przeczytać instrukcję
Modyfikacja urządzenia przez kupującego albo osobę trzecią powoduje
unieważnienie gwarancji. Wady spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem,
nieodpowiednim umiejscowieniem urządzenia, niepoprawnym smarowanie,
podłączeniem, stosowaniem siły albo działania siły wyższej nie podlegają
gwarancji. Roszczenia gwarancyjne rozpatrywane będą w oparciu o oryginalny
dowód zakupu.

DANE TECHNICZNE

Ø 80 mm
230 V / 28 V
1/min 5000 obrotów na minutę
Döner, Kebap, Gyros,
Kurczak, Shoarma
~ 5 - 7 kg

~1000 g

Wejście: 230 V / 50
Hz Wyjście: 28 V - 90
W
Wejście: 230 V / 50 Hz
Wyjście: 22-30 V - 90 W

Urządzenie do krojenia
NatęŜenie dźwięku: poniŜej 70 dB (A)
Wibracje / przyspieszenie: poniŜej 2,5 m/s²
Producent zastrzega moŜliwość wprowadzenia zmian technicznych i błędów drukarskich
w instrukcji,

Dystrybutor w Polsce:

Hendi Polska Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5
62-023 Gądki
Polska
Tel: +48 61 6587000
Fax: +48 61 6587001
www.hendi.pl
info@hendi.pl
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