
        
 

  מכונות פריסה הוראות הפעלה ותחזוקה
 

להפעלת . מכונות הפריסה מיועדות לפריסה יעילה ובטוחה של מוצרי מזון שונים
 המכונה יש להכשיר את העובדים המיועדים כדי לוודא הפעלה בטוחה שתמנע סכנה

 דיעל בעל המכונה לוודא שהמשתמשים במכונה מיומנים ונוקטים בכל צע. של פציעה
 .הזהירות הנדרשים

כל ,  אין לבצע כל פעולה על המכונה ללא קריאה מוקדמת של הוראות התפעול
למרות שההוראות . משתמש  חייב להכיר היטב את כל האמור בהוראות התפעול

במקרה , מפורטות ייתכן כי יקרה מצב או תחול בעיה שאינה מפורטת בהוראות אלו
 .ירורזה יש להתקשר לספק המכונה לצורך ב

  .18 אין לאפשר שימוש במכונה לצעירים מתחת לגיל 
 .באם פתיל הזינה נפגע החלפתו במעבדת השירות של הספק בלבד

 
 כל הוראה הכתובה במדריך או מדבקה המופיעה על המכונה אינה תחליף לצורך 

 .להיות זהיר במיוחד בעת הפעלת המכונה
 

 :   לפני כל הפעלה יש לוודא על מנת למנוע פגיעה
 
 .אין לגעת בשום אופן בסכין כשהוא בתנועה •
 יש להרחיק את הידיים מכל החלקים הנעים •
 תמיד לכבות את המכונה כשאינה בשימוש •
 תמיד לסגור את פלטת כיוון עובי הפריסה כשהמכונה  •

 לא בשימוש
 תמיד לכבות את המכונה ולנתק מזרם החשמל בעת   •

 טיפול /    ניקוי
 ות תמיד מורכבת היות ופירוקהמערכת ההשחזה צריכה להי •

 .חושף חלק מלהב הסכין
 

 התקנה
אין להפעיל , יש להניח את המכונה על גבי משטח עבודה יציב וקבוע •

יש לדאוג לתאורה . את המכונה על גבי עגלות או שולחנות עם גלגלים
 .מספקת באזור העבודה

 
 



לפני חיבור לחשמל יש לבדוק את כל החלקים הנעים של המכונה  •
 ,ידית דחיפה למוצר, עגלה , סכין : יש לבדוק. וודא שאינם תקועיםול

 .כפתור כיוון עובי פריסה ומערכת השחזה
ופלטת כיוון ) מכובה " ( OFF"יש לוודא שמתג ההפעלה במצב  •

 יש לחבר . סגור ולחבר את המכונה לזרם החשמל–" 0"העובי במצב 
 .את כבל ההזנה ישירות לתקע אין להשתמש בכבל מאריך

 יש להפעיל את המכונה ולהניע את עגלת המוצרים הלוך ושוב ולוודא •
 .שתנועת הסכין והעגלה תקינות ושקטות

 
 הפעלה

 
 אם המוצר ארוך , יש להניח מוצר על העגלה ולהניח את הדוחף בקצהו •

 .יש להניח את הדוחף עליו
 0ניתן לפרוס בעובי , לכוון את עובי הפריסה , להפעיל את המכונה  •

להנעת העגלה הלוך ושוב יש להשתמש בידית המותקנת . מ" מ16עד 
 .עליה

עם תום החיתוך יש לכבות את המכונה ולהחזיר את פלטת הכיוון  •
 .י סיבוב כפתור הכיוון ימינה" ע0למצב 

 . דקות5הפעלה רציפה מקסימום  •
 

   ניקוי
 .יש לכבות את המכונה ולנתק מזרם החשמל •
 .סיבוב כפתור הכיוון ימינהי " ע0החזר את פלטת הכיוון למצב  •
 .יש לפתוח את כפתור חיזוק עגלת המוצרים ולהוריד את העגלה •

 .יש להיזהר מפגיעה של הדוחף תוך כדי פרוק
  הידיים2ובאמצעות , יש לשחרר את הבורג שמחזיק את מכסה הסכין •

 .להרים את המכסה ולהניחו בצד
 .את החלקים שפורקו מהמכונה ניתן לנקות במים חמים וחומר ניקוי •
 את הסכין יש לנקות באמצעות מטלית לחה מצידו הקדמי והאחורי •

 .בתנועות מהמרכז החוצה
 .אין לשטוף במים זורמים נגב במטלית לחה בלבד •
 
 :ההרכבה בחזרה תיעשה לפי הסדר הבא •

 רצוי לטפטף טיפת. צעות הבורגהרכבת מגן הסכין וחיזוקו באמ.  1           
 .            שמן על קצה ההברגה של הבורג לפני הסגירה

 .להניח במקומה את עגלת המוצר ולחזק עם הכפתור .2



יש לטפטף מעט שמן על המוט עליו נוסעת העגלה ולהסיעה  .3
 .מספר פעמים קדימה ואחורה

 .לאחר ההרכבה יש לנקות את גוף המכונה במטלית לחה .4
 .  ההזנה החשמליעשקהכנס תקע ל .5

 
 השחזת הסכין

את הסכין יש להשחיז אחת לשבוע עד שבועיים בהתאם לרמת  •
 .העבודה

סכין מלוכלך . יש לוודא שהסכין נקי ויבש לפני תחילת ההשחזה •
 .ושומני יגרום לקלקול אבני ההשחזה

 "0"סגור את פלטת כיוון המרחק למצב  •
 יחידה וסובב ההשחזה הרם מעט את ה' שחרר את בורג חיזוק יח •

 הדק את בורג.  האבנים2חצי סיבוב עד אשר להב הסכין נמצא בין 
 .החיזוק כדי שיחידת ההשחזה לא תוכל לזוז ממקומה

 ,)זו שמאחורי הסכין( הדלק את המכונה ולחץ על ידית אבן ההשחזה  •
 . שניות ועזוב את הידית10-כשאבן צמודה לסכין החזק משך כ

 . שניות2-3נגד הסכין למשך לחץ על כפתור אבן הניקוי כ •
 

       
 עם(הוצא את יחידת ההשחזה מתוך המכונה ונקה , כבה את המכונה  •

את האבנים ואת חלקי מערכת ) מברשת פלסטיק עם זיפים קשים
 .ההשחזה למקומה' ההשחזה האחרים והחזר את יח

 .    יש לנקות את המכונה משבבי ההשחזה •
   

 כללי
 , מוצרי בשר עם עצמות, צרים קפואיםמו: אין לחתוך על המכונה  •

 .ירקות כל מוצר אחר שאינו מוצר מזון
 אין לחתוך מוצרים הגדולים מהמידה המקסימלית לחיתוך כפי  •

 .שמצויין בטבלה
 הקפדה על כללי הניקוי והשימון יאריכו את חיי המכונה ויאפשרו •

 .הפעלה קלה לעובד
 ניתן להשיג, יש להשתמש בשמן פרפין סינטטי לשימון המכונה •

 .בקבוקונים אצל הספק
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