Manual de utilizare Masini de umplut cârnați - modele manuale TRE SPADE

MANUAL DE UTILIZARE
mașina de umplut cârnați FACEM-TRE SPADE

INFORMAȚII GENERALE
Citiți cu atenție informațiile din acest manual de utilizare. Păstrați instrucțiunile de utilizare la
îndemână, pentru cazul în care vă va fi necesar. Acest aparat poate fi utilizat numai pentru a
umple carne tocată în intestin curățat. Toate piesele în contact cu alimente sunt fabricate din
material inoxidabil sau alimentar. Producătorul nu își asumă nici-o răspundere în cazul în care
apar daune ca urmare a faptului că dispozitivul nu a fost utilizat în scopul menționat mai sus
sau în conformitate cu instrucțiunile de operare și întreținere și dacă aceste instrucțiuni conțin
inexactități din cauza erorilor de traducere sau de tastare. Producătorul își rezervă dreptul de a
face modificări necesare fără a schimba caracteristicile principale a modelului.
ÎNAINTE DE UTILIZARE
ATENTIE! Dispozitivul poate fi utilizat numai în scopul pentru care a fost proiectat și fabricat.
Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate din utilizarea necorespunzătoare.
Nu așezați obiecte străine în aparat.
1. Nu utilizați dispozitivul după ce a fost scăpat sau deteriorat în orice fel. În acest caz,
consultați-vă cu distribuitorul.
2. Monitorizați întotdeauna aparatul în timpul utilizării și nu permiteți copiilor să se apropie
de aparat fără supraveghere.
3. Evitați supraîncărcarea aparatului de umplut.
4. Nu utilizați piese/accesorii care original nu aparțin de aparat, nu sunt incluse în pachet.
Înainte de prima utilizare:
1. Îndepărtați materialul de ambalare.
2. Așezați dispozitivul pe o suprafață stabilă. ATENŢIE! Nu ridicați niciodată aparatul de la
bara dințată pe care este montată pistonul, prindeți aparatul doar de tălpi.
3. Asigurați-vă că încărcătorul nu este așezat lângă o sursă de căldură (cum ar fi un
încălzitor, aragaz etc.) și că este la cel puțin 20 cm distanță de cel mai apropiat obiect
sau de perete.
4. Curățați accesoriile cu apă călduță și o cârpă moale. ATENŢIE! Nu utilizați detergenți
abrazivi sau corozivi care provoacă zgârieturi. Nu utilizați agenți sau solvenți care conțin
benzină.
5. Atașați manivela (care vă este împachetată lângă accesorii) pe axa laterală și
asigurați-vă că acesta s-a prins corect, nu este ușor de îndepărtat.
UTILIZARE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rotiți manivela înapoi, ca să se retragă pistonul din cilindru.
Retrageți pistonul complet, ca să puteți îndepărta din suport cilindrul.
Înclinați cilindrul și scoateți-o din cadru.
Curățați toate părțile care vor intra în contact cu alimente.
Umpleți cilindrul cu carnea tocată.
Repuneți cilindrul plin înapoi în cadru.
Așezați țeava de umplere cu diametrul dorit pe cilindru și fixațil cu șurubul alăturat.
Trageți intestinul pe care doriți să o umpleți pe țeava de umplere.
Rotiți manivela înainte, pistonul va împinge carnea încărcată și va umple intestinul.

IMPORTANT: Verificați întotdeauna dacă pistonul dotat cu garnitură se mișcă ușor în cilindru,
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mai ales înainte de prima umplere. Dacă garnitura este prea uscat, ungeți-l cu unsoare sau
lubrifiant alimentar pentru o înaintare mai ușoară a pistonului.
NOTĂ: Aparatul are două trepte de viteză, prin axa superioară dispuneți de o viteză mai
rapidă, va poate fi de folos mai ales la retragerea pistonului. Prin axa inferioară dispuneți de o
viteză mai lentă pentru o alimentare fină și treptată.
NOTĂ: Garnitura de pe piston poate deveni rigidă dacă temperatura exterioară scade sub 15
C°; dacă întâmpinați acest lucru, îndepărtați sigiliul și mențineți-l fierbinte in apa.
NOTĂ: Dacă pistonul se blochează în timpul încărcării și carnea încărcată nu mai iese prin
tubul de umplere, retrageți pistonul, scoateți cilindrul și îndepărtați carnea care a provocat
blocajul. Verificați, dacă carnea nu este prea uscată și dacă finețea acesteia corespunde tubului
de umplere utilizat.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE
Curățați piesele și aparatul de umplut imediat după utilizare cu o cârpă umedă și ștergeți
imediat toate componentele, deoarece carnea sărată poate provoca oxidări pe suprafețele de
oțel.
ATENŢIE! Nu utilizați detergenți abrazivi sau corozivi care provoacă zgârieturi. Nu utilizați
agenți sau solvenți care conțin benzină.
Păstrați aparatul curat și uscat într-un loc răcoros și uscat.
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