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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Tre Spade D-195/250/275/300 elektromos szeletelő 

 

FIGYELMEZTETÉS ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

A FACEM cég megtagad minden olyan felelősséget, amely a Tre Spade készülékek helytelen 
használata miatt következik be. Ne használja a szeletelőt fagyott élelmiszerekhez, csontos 
húshoz, halhoz vagy bármilyen más élelmiszerhez. Ez a gép nem alkalmas sajt szeletelésre. 
Időszakosan ellenőrizze a kábelek állapotát, ha megsérül cseréltesse azokat ki, de csak 
kizárólag Tre Spade kábellel. 

Tisztítás során ne merítse vízbe a készüléket. 

Ne használjon meghosszabbított kábelt. 

Ne húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból a vezetéknél fogva. 

Ne használja a készüléket nedves kézzel vagy mezítláb. 

Bár a gép fel van szerelve biztonsági eszközökkel, azért ne nyúljon a pengéhez vagy a mozgó 
alkatrészekhez! 

Karbantartás és tisztítás során ( miután eltávolították a biztosítékokat) a maradék kockázatot 
figyelembe kell venni. Karbantartás előtt húzza ki a berendezést az elektromos hálózatból és 
bizonyosodjon meg róla, hogy a bekapcsoló gomb “0” pozícióban van. Távolítsa el a kés védő 
alkatrészt, kicsavarva a csavart (ami a kés védő közepén található) azután tisztítsa meg mind 
a pengét mind a kés védő belső oldalát alkohollal. Figyelmeztetés: Ezt a műveletet a 
legnagyobb gondossággal kell elvégezni figyelembe véve a vágó felületeket.  

Ne használja a szeletelőt, ha a pengét már több alkalommal élezték, és ha a penge átmérője 
10 mm-rell kisebb lett. Figyelmeztetés: A szeletelő vagy a motor túl hosszú ideig tartó 
használata esetén a motorban lévő hő kapcsoló aktiválódik. A motor automatikusan leáll, 
ekkor le kell kapcsolni a gépet és ellenőrizni kell, hogy a figyelmeztető lámpa kialudt-e. Várjon 
néhány percet mielőtt újra indítja a gépet, hogy a motor lehűljön. A gépet és minden 
alkatrészét puha ronggyal kell megtisztítani természetes tisztítószert használva, amely nem 
tartalmaz veszélyes anyagokat figyelembe véve a következőkben részletezett hőmérsékletet 
és koncentrációt. 

Hőmérséklet magasabb mint 31 oC. A tisztítószer ph értéke 7-8. 

Használjon puha rongyot a gép szárazra törléséhez. Amikor az élelmiszer szeletelő tálca 
nehezen mozdítható emelje meg a szeletelőt és helyezze az oldalára. Óvatosan tisztítsa a 
hengeres csúszó oldalakat és olajozza azokat vazelin olajjal. 

Amennyiben a kés sebességváltó szíja csúszik (ez onnan látható amikor a penge forgása 
megáll szeletelés közben) a helyes feszesség a következőképpen érhető el: 

● a szabályozó szervek elérése alulról, 
● lazítsa meg a szíj feszítő csavarokat azután fordítsa a csavarokat az óramutató 

járásával megegyező irányba, hogy elérje a szíj kívánt feszességét 
● szorítsa meg a szíjat a csavarokon. 
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HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG 

Mielőtt csatlakoztatja a hálózathoz, ellenőrizze a készülék adat tábláján található feszültségre 
vonatkozó előírásokat. 

HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOK 

● Amint kicsomagolta helyezze el a készüléket úgy, hogy a be/ki kapcsoló gombbal előre 
fele álljon. 

● Szabályozza a kívánt szelet vastagságot az állító gomb eltekerésével. 
● Kapcsolja be a gépet, így aktiválja a pengét. 
● Helyezze a szeletelni kívánt élelmiszert a csúszó tartóba (nyomó erőt kifejtve az 

élelmiszer tartó kar segítségével) a pengével szemben, bizonyosodjon meg róla, hogy 
az étel a mozgatható tartókarral van megtámasztva. 

● Használat után állítsa a bekapcsoló gombot “0” pozícióba. 

Csak a megfelelő méretű és alakú élelmiszer szeletelhető a berendezéssel. 

ÉLEZÉS 

A penge élezését végző köszörű kerék (amely az alábbiakban részletezve van) elérhető az Ön 
kereskedőjénél (ha nem jár a készülékkel). 

PENGE ÉLEZÉS 

Akkor kell végrehajtani amikor a penge tompává válik. 

FONTOS: Mivel a penge nagyon érzékeny, így az élezést rendszeres használat esetén évente 
egyszer szükséges elvégezni. 

● Húzza ki a készüléket a hálózatról. 
● Ha az élező a gép alatt van elhelyezve fordítsa a gépet az oldalára. 
● Távolítsa el az élezőt a házából a záró gomb elfordításával. 
● Tegye a szeletelőt vissza a munka pozícióba. 
● Óvatosan tisztítsa meg az élezni kívánt részt. 
● Csatlakoztassa a gépet újra az elektromos hálózathoz. 
● Állítsa be a mozgatható tartó kart a maximális távolságra a pengétől az állító gomb 

segítségével. 
● Helyezze az élezőt a mozgatható tartó karra, és rögzítse azt a gombbal. 
● Kapcsolja be a gépet, hogy aktiválja az automatikus élező funkciót. Ha szükséges 

fordítsa el az állító gombot ameddig az élező kő együtt nem mozog a pengével. 
● Élezze a pengét automatikusan kb. egy percig azután nyomja meg a nyomó gombot a 

számláló keréken két vagy három másodpercig, azután engedje el a gombot és 
kapcsolja ki a gépet ezzel egyidőben. 

● Élezés után, távolítsa el az élezőt a mozgatható tartó karról és helyezze azt vissza az 
eredeti házába. 

● Több élezés után távolítsa el az élező kőre lerakodott szennyeződéseket alkohollal és 
egy kefével. 
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