Használati útmutató
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Őrizzük meg az útmutatót, hogy a készülékkel együtt azt is átadásra kerülhessen.
.HHSWKLVLQVWUXFWLRQPDQXDOUHDG\WRKDQGZLWKWKHSURGXFW
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'HDUFXVWRPHUVɑ

*(1(5$/,1)250$7,21
Kedves Vásárlók!
EHIRUHXVLQJWKLVDSSOLDQFHSOHDVHUHDGWKLVXVHLQVWUXFWLRQPDQXDOɑ
Használatba vételt megelőzően
gondosan tanulmányozzuk át az útmutatót.
:HWKDQN\RXIRU\RXUFRQÀGHQFH
'HDUFXVWRPHUVɑ
Köszönjük belénk vetett bizalmát.
EHIRUHXVLQJWKLVDSSOLDQFHSOHDVHUHDGWKLVXVHLQVWUXFWLRQPDQXDOɑ

35(6(17$7,21
Használati
útmutató
feladata
:HWKDQN\RXIRU\RXUFRQÀGHQFH
7KH
DLP
RI WKLV
KDQGERRN
LV WR SURYLGH WKH
FXVWRPHU ZLWKösszes
DV PXFK LQIRUPDWLRQ
DV SRVVLEOH
 DERXW RXU
IRRG VOLFHUrendelkezéDQG ZLWK WKH
Az útmutató elsődleges LQVWUXFWLRQVIRULWVXVHDQGPDLQWHQDQFHLQRUGHUWRNHHSLWZRUNLQJHIÀFLHQWO\7KLVKDQGERRNVKRXOGEHJLYHQWRWKRVHUHVSRQVLEOHIRU
feladata,
hogy
a szeletelővel
kapcsolatos
szükséges
információt
a vásárló
sére bocsássa, valamintWKHXVHDQGSHULRGLFDOPDLQWHQDQFHRIWKHVOLFHU7KHKDQGERRNVKRXOGEHNHSWLQJRRGFRQGLWLRQDQGVWRUHGLQDQHDVLO\DFFHVVLEOH
a készülék hatékony működése és biztonságos használata érdekében a vásárlót a megfelelő
35(6(17$7,21
utasításokkal
ellássa. AzSODFHIRUUDSLGUHIHUHQFH7KHVOLFHUVDUHVXEMHFWHGWRUHYLVLRQDQGPD\WKHUHIRUHFRQWDLQGHWDLOVGLIIHULQJIURPWKRVHVKRZQWKLV
útmutatót megfelelő állapotban őrizzük meg, és hirtelen szükség esetére könnyen elérhető heSRVVLELOLW\KDVQRHIIHFWRQWKHLQIRUPDWLRQLQWKLVKDQGERRN
7KH DLP RI WKLV KDQGERRN LV WR SURYLGH WKH FXVWRPHU ZLWK DV PXFK LQIRUPDWLRQ DV SRVVLEOH  DERXW RXU IRRG VOLFHU DQG ZLWK WKH
lyen tároljuk.
A szeletelő készüléken bármikor módosítás, áttervezés léphet életbe, ezért előfordulhat, hogy az útmutató
LQVWUXFWLRQVIRULWVXVHDQGPDLQWHQDQFHLQRUGHUWRNHHSLWZRUNLQJHIÀFLHQWO\7KLVKDQGERRNVKRXOGEHJLYHQWRWKRVHUHVSRQVLEOHIRU
egyes adatai,
kisebb részletei
eltérnek a megvásárolt készüléken tapasztalhatóakkal, ez azonban az útmutatóban fogWKHXVHDQGSHULRGLFDOPDLQWHQDQFHRIWKHVOLFHU7KHKDQGERRNVKRXOGEHNHSWLQJRRGFRQGLWLRQDQGVWRUHGLQDQHDVLO\DFFHVVLEOH
,03257$1&(2)7+(+$1'%22.
SODFHIRUUDSLGUHIHUHQFH7KHVOLFHUVDUHVXEMHFWHGWRUHYLVLRQDQGPD\WKHUHIRUHFRQWDLQGHWDLOVGLIIHULQJIURPWKRVHVKRZQWKLV
lalt információkra
nincs hatással,
azok ugyanúgy helytállóak maradnak.
7KHKDQGERRNLVLQWHJUDOSDUWRIWKHPDFKLQH,WLQFOXGHVLPSRUWDQWLQIRUPDWLRQUHJDUGLQJVDIHW\DQGGDQJHUSRLQWHGRXWE\WKHVH
SRVVLELOLW\KDVQRHIIHFWRQWKHLQIRUPDWLRQLQWKLVKDQGERRN
V\PEROV

Használati útmutató fontossága
A használati,03257$1&(2)7+(+$1'%22.
útmutató a készülék szerves és elengedhetetlen részét képezi. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságos
használatra7KHKDQGERRNLVLQWHJUDOSDUWRIWKHPDFKLQH,WLQFOXGHVLPSRUWDQWLQIRUPDWLRQUHJDUGLQJVDIHW\DQGGDQJHUSRLQWHGRXWE\WKHVH
és a felmerülő veszélyekre vonatkozóan, amely tudnivalókra az alábbi jelzéseket külön felhívják a figyelmet:
V\PEROV

7KHLQIRUPDWLRQLQFOXGHGZLOODOORZ\RXWRXVHWKHPDFKLQHLQSHUIHFWVDIHFRQGLWLRQVDQGWRREWDLQWKHEHVWUHVXOWV

6833/,(5ҋ6'(&/$5$7,21

Az útmutatóban
foglalt utasítások
betartásával
módon
tudjuk
majd
a XVH
készüléket
hogy %037
a lehe,W LV KHUHZLWK FRQÀUPHG
WKDW WKHbiztonságos
HTXLSPHQW PHQWLRQHG
RQ WKH
FRYHU RI
WKHVHhasználni
LQVWUXFWLRQV IRU
FRPSO\ ZLWKúgy,
WKH GLUHFWLYH
7KHLQIRUPDWLRQLQFOXGHGZLOODOORZ\RXWRXVHWKHPDFKLQHLQSHUIHFWVDIHFRQGLWLRQVDQGWRREWDLQWKHEHVWUHVXOWV
UHODWLYHWRWKH(XURSHDQUHJXODWLRQ(1RQDQWLGLVWXUEDQFH
tő legjobb eredményt kapjuk.
7KH'HXWVFKH%XQGHVSRVWKDVEHHQLQIRUPHGRIWKHPDUNHWLQJRIWKLVHTXLSPHQWDQGKDVWKHULJKWWRFRQWUROLWVDSSOLFDWLRQ
*%81,7('.,1*'20
6833/,(5ҋ6'(&/$5$7,21,16758&7,210$18$/
Gyártói nyilatkozat
,W
LV
KHUHZLWK
FRQÀUPHG
WKDW
WKH
HTXLSPHQW
PHQWLRQHG
RQ
WKH
FRYHU
RI
WKHVH
LQVWUXFWLRQV
IRU
XVH
FRPSO\
ZLWK
WKH
GLUHFWLYH
%037
A gyártó ezúton tanúsítja,
hogy az ezen használati útmutató borítóján feltüntetett berendezés megfelel a EN 55014 EU-s
6$)(7<
UHODWLYHWRWKH(XURSHDQUHJXODWLRQ(1RQDQWLGLVWXUEDQFH
.HHSWKLVLQVWUXFWLRQPDQXDOUHDG\WRKDQGZLWKWKHSURGXFW
szabványhoz
kapcsolódó,
elektromágneses interferenciára vonatkozó BMPT242/1991 irányelvben foglaltaknak.
7KH'HXWVFKH%XQGHVSRVWKDVEHHQLQIRUPHGRIWKHPDUNHWLQJRIWKLVHTXLSPHQWDQGKDVWKHULJKWWRFRQWUROLWVDSSOLFDWLRQ
A Deutsche Bundespost0$,1692/7$*(
tájékoztatást kapottt a berendezés értékesítéséről, és jogosult annak végrehajtásának irányí*HQHUDO,QIRUPDWLRQ
SDJH
 
%HIRUHSOXJJLQJLQFKHFNWKDWWKHPDLQVYROWDJHFRUUHVSRQGVWRWKHYROWDJHLQGLFDWHGRQWKHIRRGVOLFHU
GDWDSODWH
tására.
6$)(7<
 6DIHW\ɑ

 'HOLYHU\SDFNDJLQJDQGVWRUDJH
,16758&7,21)2586(
0$,1692/7$*(
2. biztonsági
tudnivalók

SDJH

SDJH





 7HFKQLFDOGDWDɑ
SDJH

 2QFHXQZUDSSHGSODFHLWVRWKDWWKHRQRIIVZLWFKLVLQIURQWRIWKHRSHUDWRUɑ
%HIRUHSOXJJLQJLQFKHFNWKDWWKHPDLQVYROWDJHFRUUHVSRQGVWRWKHYROWDJHLQGLFDWHGRQWKHIRRGVOLFHU
GDWDSODWH 
 5HJXODWHWKHWKLFNQHVVRIWKHVOLFHGHVLUHGE\WXUQLQJWKHJUDGXDWHGNQREɑ
hálózati feszültség
 ,QVWDOODWLRQDQGRSHUDWLRQɑ
SDJH

 3ODFHWKHIRRGWREHVOLFHGRQWKHVOLGLQJFDUULDJHSXVKLQJDJDLQVWWKHIRRGKROGHUDUPIDFLQJWKHEODGHPDNLQJVXUHWKDWWKHIRRG
Mielőtt a dugvillát
csatlakoztatjuk
a 
fali&OHDQLQJDQGRSHUDWLRQ
csatlakozó aljzatba, ellenőrizzük, hogy a hálózati feszültség
paraméterei
megfeSDJH

LVUHVWLQJDJDLQVWWKHPRYDEOHEXONKHDGɑ
,16758&7,21)2586(

6ZLWFKRQWKXVDFWLYDWLQJWKHEODGHɑ
leljenek a szeletelő
készülék típustábláján
jelölt értékekkel.
 7URXEOHVKRRWLQJ
SDJH

 2QFHXQZUDSSHGSODFHLWVRWKDWWKHRQRIIVZLWFKLVLQIURQWRIWKHRSHUDWRUɑ
 $IWHUXVHWXUQWKHJUDGXDWHGNQREEDFNWRSRVLWLRQ´µɑ7KHIRRGJULSVKRXOGQRWEHUHPRYHGXQOHVVWKHVKDSHDQGVL]HRIWKHIRRG
 5HJXODWHWKHWKLFNQHVVRIWKHVOLFHGHVLUHGE\WXUQLQJWKHJUDGXDWHGNQREɑ

:DVWHGLVSRVDO
SDJH

GRHVQRWDOORZLWVXVH
Használati
utasítások
 3ODFHWKHIRRGWREHVOLFHGRQWKHVOLGLQJFDUULDJHSXVKLQJDJDLQVWWKHIRRGKROGHUDUPIDFLQJWKHEODGHPDNLQJVXUHWKDWWKHIRRG
LVUHVWLQJDJDLQVWWKHPRYDEOHEXONKHDGɑ
• Kicsomagolást
követően helyezzük úgy a készüléket, hogy a főkapcsoló a kezelő felé nézzen.
 6ZLWFKRQWKXVDFWLYDWLQJWKHEODGHɑ
 elforgatásával állítsuk be a
• A vastagság
állító gomb
szelet vastagságot.
 $IWHUXVHWXUQWKHJUDGXDWHGNQREEDFNWRSRVLWLRQ´µɑ
7KHIRRGJULSVKRXOGQRWEHUHPRYHGXQOHVVWKHVKDSHDQGVL]HRIWKHIRRG
*(1(5$/,1)250$7,21
GRHVQRWDOORZLWVXVH
• Helyezzük az ételt az étel tartó tálcára és kocsira: a kocsit csúsztassuk a körkés irányába úgy, hogy közben az ételt az

étel szorító karral a késsel összefutó mozgatható oldalfalnak toljuk. Ügyeljünk, hogy az étel a mozgatható oldalfalon fel'HDUFXVWRPHUVɑ
feküdjön. 
EHIRUHXVLQJWKLVDSSOLDQFHSOHDVHUHDGWKLVXVHLQVWUXFWLRQPDQXDOɑ
• Kapcsoljuk be a készüléket, a körkés
forogni kezd.
• Használatot követően a vastagság:HWKDQN\RXIRU\RXUFRQÀGHQFH
állító gombot forgassuk „0” állásba. Az étel szorító kart ne távolítsuk el, kivéve ha
az étel mérete, alakja nem teszi lehetővé annak használatát.

35(6(17$7,21
Vigyázat! óvintézkedések szükségesek
7KH DLP RI WKLV KDQGERRNát.
LV WR SURYLGH WKH FXVWRPHU ZLWK DV PXFK LQIRUPDWLRQ DV SRVVLEOH  DERXW RXU IRRG VOLFHU DQG ZLWK WK
• Az összes utasítást gondosan tanulmányozzunk
LQVWUXFWLRQVIRULWVXVHDQGPDLQWHQDQFHLQRUGHUWRNHHSLWZRUNLQJHIÀFLHQWO\7KLVKDQGERRNVKRXOGEHJLYHQWRWKRVHUHVSRQVLEOHIR
• Előzzük meg az áramütést! A készüléket
ne helyezzük vízbe vagy más folyadékba.
WKHXVHDQGSHULRGLFDOPDLQWHQDQFHRIWKHVOLFHU7KHKDQGERRNVKRXOGEHNHSWLQJRRGFRQGLWLRQDQGVWRUHGLQDQHDVLO\DFFHVVLEO
SODFHIRUUDSLGUHIHUHQFH7KHVOLFHUVDUHVXEMHFWHGWRUHYLVLRQDQGPD\WKHUHIRUHFRQWDLQGHWDLOVGLIIHULQJIURPWKRVHVKRZQWK
A készüléket ne tisztítsuk bő vízzel
vagy folyó víz alá helyezve.
SRVVLELOLW\KDVQRHIIHFWRQWKHLQIRUPDWLRQLQWKLVKDQGERRN

1

,03257$1&(2)7+(+$1'%22.

 'HOLYHU\SDFNDJLQJDQGVWRUDJH
 7HFKQLFDOGDWDɑ

 ,QVWDOODWLRQDQGRSHUDWLRQɑ

SDJH

SDJH
SDJH






 &OHDQLQJDQGRSHUDWLRQ
SDJH
• Amikor a készülék használaton kívül van,
vagy valamely alkatrészt eltávolítjuk, illetve tisztítás
előtt mindenesetben a
 7URXEOHVKRRWLQJ
SDJH

dugvillát húzzuk ki a fali csatlakozó aljzatból.
:$51,1*35(&$87,21672%(7$.(1
SDJH

• Ne nyúljunk a mozgó alkatrészekhez. :DVWHGLVSRVDO
 5HDGZHOODOOLQVWUXFWLRQV
• Soha
ne toljuk az ételt kézzel a körkésnek.
 7RSURWHFWDJDLQVWDQ\ULVNRIHOHFWULFDOVKRFNGRQRWSXWWKHDSSOLDQFHLQZDWHURULQDQ\RWKHUOLTXLG
• Kizárólag
a teljesen összeszerelt szeletelőt használjuk, étel tartó tálcával és étel szorító karral, valamint az ös�'RQRWFOHDQWKHPDFKLQHXVLQJDORWRIZDWHU
*(1(5$/,1)250$7,21
szes
védelmi
kiegészítővel.
 8QSOXJZKHQWKHDSSOLDQFHLVQRWLQXVHEHIRUHSXWWLQJRQRUWDNLQJRIISDUWVDQGEHIRUHFOHDQLQJ
• Akörkés
éles, tisztítás során körültekintően
járjunk el.
$YRLGFRQWDFWLQJPRYLQJSDUWV
*%81,7('.
,16758&7,210$18$/
'HDUFXVWRPHUVɑ
1HYHUSXVKIRRGE\KDQG
• Akészüléket
ne használjuk sérült tápkábellel
vagy dugvillával.
$OZD\VXVHFRPSOHWHO\DVVHPEOHGVOLFHUVZLWKIRRGWUD\DQGIRRGKROGHUDUPDQGZLWKDOOWKHSURWHFWLRQV
.HHSWKLVLQVWUXFWLRQPDQXDOUHDG\WRKDQGZLWKWKHSURGXFW
• A készüléket
vigyük vissza a legközelebbi
szervizbe
átvizsgálás céljából, valamint az összes lehetséges és szükséges
EHIRUHXVLQJWKLVDSSOLDQFHSOHDVHUHDGWKLVXVHLQVWUXFWLRQPDQXDOɑ
 %ODGHLVVKDUSKDQGOHFDUHIXOO\ZKHQFOHDQLQJ
elektromos vagy mechanikus beállítás elvégzése
céljából.
:HWKDQN\RXIRU\RXUFRQÀGHQFH
 'RQRWXVHDQ\DSSOLDQFHZLWKDGDPDJHGFDEOHRUSOXJ
• N
em5HWXUQDSSOLDQFHWRWKHQHDUHVWDXWKRUL]HGVHUYLFHIDFLOLW\IRUH[DPLQDWLRQDQGDOOSRVVLEOHDQGQHFHVVDU\HOHFWULFDORUPHFKDQLFDO
a gyártó által forgalmazott vagy a gyártó
által nem javasolt alkatrész használata tüzet, áramütést
vagy személyi
*HQHUDO,QIRUPDWLRQ
SDJH

sérülést
okozhat.
DGMXVWPHQWV
 6DIHW\ɑ
SDJH

*%81,7('.,1
,16758&7,210$18$/

 7KHXVHRIVSDUHSDUWVQRWUHFRPPHQGHGRUVROGE\PDQXIDFWXUHUPD\FDXVHÀUHHOHFWULFVKRFNRULQMXU\
 'HOLYHU\SDFNDJLQJDQGVWRUDJH
SDJH

figyelmeztetések
és biztonsági35(6(17$7,21
utasítások
 'RQRWXVHRXWGRRUV
7KH
DLP
RIés
WKLVaKDQGERRN
ZLWK DV PXFK LQIRUPDWLRQ
DV
SRVVLEOH
 DERXW
7HFKQLFDOGDWDɑ
 LV WR SURYLGH WKH FXVWRPHU
SDJH
 RXU IRRG
.HHSWKLVLQVWUXFWLRQPDQXDOUHDG\WRKDQGZLWKWKHSURGXFW
A gyártó elutasít mindennemű, a nem megfelelő
rendeltetésszerűtől
eltérő
használatból
eredő
kárra
vonatkozó
fe- VOLFHU DQG
LQVWUXFWLRQVIRULWVXVHDQGPDLQWHQDQFHLQRUGHUWRNHHSLWZRUNLQJHIÀFLHQWO\7KLVKDQGERRNVKRXOGEHJLYHQWRWKRVHUHVSR
 ,QVWDOODWLRQDQGRSHUDWLRQɑ
SDJH

lelősséget. Ne használjuk fagyott étel, csontos
hús vagy egyéb nem vágható étel vágására. Rendszeresen
ellenőrizzük
WKHXVHDQGSHULRGLFDOPDLQWHQDQFHRIWKHVOLFHU7KHKDQGERRNVKRXOGEHNHSWLQJRRGFRQGLWLRQDQGVWRUHGLQDQHDVLO\D
:$51,1*6$1'6$)(7<58/(6

&OHDQLQJDQGRSHUDWLRQ
SDJH

a kábel
állapotát, és amennyiben sérüléstSODFHIRUUDSLGUHIHUHQFH7KHVOLFHUVDUHVXEMHFWHGWRUHYLVLRQDQGPD\WKHUHIRUHFRQWDLQGHWDLOVGLIIHULQJIURPWKRVHVK
észlelünk,
képzett
szakemberrel
azonnal
cseréltessük
ki.
*HQHUDO,QIRUPDWLRQ
SDJH

SRVVLELOLW\KDVQRHIIHFWRQWKHLQIRUPDWLRQLQWKLVKDQGERRN

7URXEOHVKRRWLQJ
SDJH

• Tisztításkor
a készüléket ne merítsük víz 
alá.
6DIHW\ɑ
SDJH

7KHPDNHUGHFOLQHVDOOUHVSRQVLELOLW\LQWKHFDVHRILPSURSHUXVHRIWKHPDFKLQHɑ
 'RQRWXVHWKHIRRGVOLFHUIRUIUR]HQIRRGERQHG
'HOLYHU\SDFNDJLQJDQGVWRUDJH
:DVWHGLVSRVDO
SDJH
TXDOLÀHG
• A PHDWRUDQ\WKLQJRWKHUWKDQIRRGVWXIIVɑ
készüléket ne mossuk le vízsugárral.
3HULRGLFDOO\FKHFNWKHVWDWHRIWKHFDEOHVKRXOGLWEHGDPDJHGLWPXVWEHUHSODFHGE\ɑ

SDJH

,03257$1&(2)7+(+$1'%22.
VWDIIɑ
• Ne
használjuk hosszabbító kábelt.
 7HFKQLFDOGDWDɑ
SDJH

7KHKDQGERRNLVLQWHJUDOSDUWRIWKHPDFKLQH,WLQFOXGHVLPSRUWDQWLQIRUPDWLRQUHJDUGLQJVDIHW\DQGGDQJHUSRLQWHGRXW
V\PEROV
• A készüléket
ne használjuk nedves kézzel
mezítláb.
'RQRWVXEPHUJHWKHIRRGVOLFHULQZDWHUZKHQFOHDQLQJɑ
vagy
,QVWDOODWLRQDQGRSHUDWLRQɑ

SDJH

*(1(5$/,1)250$7,21
7KHVOLFHUKDVQRWWREHZDVKHGE\MHWRIZDWHUɑ
• A tápkábelt
ne a kábelnél fogva húzzuk ki
a
fali csatlakozó aljzatból.
&OHDQLQJDQGRSHUDWLRQ
SDJH

'RQRWXVHH[WHQVLRQFDEOHVɑ
• A szeletelő
készüléket hőleadó berendezéstől
helyezzük
távol.
 7URXEOHVKRRWLQJ
SDJH

 'RQRWXQSOXJE\SXOOLQJWKHFDEOHɑ
'HDUFXVWRPHUVɑ
Annak
ellenére, hogy a készülék védelmi 7KHLQIRUPDWLRQLQFOXGHGZLOODOORZ\RXWRXVHWKHPDFKLQHLQSHUIHFWVDIHFRQGLWLRQVDQGWRREWDLQWKHEHVWUHVXOWV
kiegészítőkkel
van ellátva, kezünket a körkéstől és a mozgó
tart :DVWHGLVSRVDO
SDJH alkatrészektől

 'RQRWXVHWKHPDFKLQHZLWKZHWKDQGVRUEDUHIHHWɑ
suktávol.
Karbantartás
vagy
tisztítás
során
(vagyis
a
védelmi
kiegészítőket
eltávolítva)
a
fennálló
veszélyeket
gondosan
EHIRUHXVLQJWKLVDSSOLDQFHSOHDVHUHDGWKLVXVHLQVWUXFWLRQPDQXDOɑ
3XWWKHVOLFHUGLVWDQWIURPVRXUFHVRIKHDWɑ
mérlegeljük. Bárminemű karbantartási művelet
előtt a dugvillát húzzuk ki a fali aljzatból, és a fokozatállító gombot állít6833/,(5ҋ6'(&/$5$7,21
:HWKDQN\RXIRU\RXUFRQÀGHQFH
(YHQWKRXJKWKHPDFKLQHLVHTXLSSHGZLWKVDIHW\GHYLFHVNHHS\RXUKDQGVDZD\IURPWKHɑ
EODGHDQGPRYLQJSDUWVɑ
*(1(5$/,1)250$7,21
,Wrendszeresen
LV
KHUHZLWK FRQÀUPHG
WKDW WKH HTXLSPHQW
PHQWLRQHG
RQ WKH FRYHU
RI
WKHVH LQVWUXFWLRQV
IRU XVHlévő
FRPSO\
ZLWK WKH GLUHFWL
suk'XULQJ
„0” állásba.
A
körkést
védő
burkolatot
szereljük
le, WKH
ehhez
csavarjuk
ki ɑUaHPDLQLQJ
védőelem
közepén
csaPDLQWHQDQFH RU FOHDQLQJ RSHUDWLRQV
WKHUHIRUH
KDYLQJ
UHPRYHG
SURWHFWLRQV

WKH
ULVNV
VKRXOG EH
FDUHIXOO\
UHODWLYHWRWKH(XURSHDQUHJXODWLRQ(1RQDQWLGLVWXUEDQFH
vart,
majd meleg vízzel vagy alkohollal mossuk
át
mind a kést, mind a védőelem belső oldalát.
FRQVLGHUHG%HIRUHFDUU\LQJRXWDQ\PDLQWHQDQFHɑ
R
SHUDWLRQXQSOXJWKHPDFKLQHDQGPDNHVXUHWKDWWKHJUDGXDWHGNQRELVLQ´µ
7KH'HXWVFKH%XQGHVSRVWKDVEHHQLQIRUPHGRIWKHPDUNHWLQJRIWKLVHTXLSPHQWDQGKDVWKHULJKWWRFRQWUROLWVDSSOLFDWLRQ
Vigyázat!
kizárólag abban az'HDUFXVWRPHUVɑ
esetben használhatják
valamely mentális, fizikai vagy
érzékszervi fogyatékSRVLWLRQɑA5készüléket
HPRYHWKHNQLIHJXDUGSHULRGLFDOO\XQVFUHZLQJWKHVFUHZ
LQWKHFHQWUHRIWKHNQLIHJXDUG
ɑWKHQFOHDQERWKWKHEODGHDQG
35(6(17$7,21
7KH
DLP RI WKLV
KDQGERRN
LV WR SURYLGH
WKH FXVWRPHU
ZLWK
DV PXFK LQIRUPDWLRQ
DV SRVVLEOH szavato DERXW RXU IRRG VOLFHU
kal WKHLQVLGHRIWKHNQLIHJXDUGZLWKDOFRKRORUZDUPZDWHUɑ
rendelkező, illetve a kellő tapasztalattal,
tudással
nem
rendelkező
személyek,
ha
a
biztonságos
EHIRUHXVLQJWKLVDSSOLDQFHSOHDVHUHDGWKLVXVHLQVWUXFWLRQPDQXDOɑ használatot
6$)(7<
LQVWUXFWLRQVIRULWVXVHDQGPDLQWHQDQFHLQRUGHUWRNHHSLWZRUNLQJHIÀFLHQWO\7KLVKDQGERRNVKRXOGEHJLYHQWRWKRVHUH
:DUQLQJ7KLVGHYLFHLVQRWIRUHVHHQWREHXVHGE\SHRSOH
FKLOGUHQLQFOXGHG
ZLWKUHGXFHGɑ
Sjátsszanak
K\VLFDOVHQVRU\RUPHQWDOFDSDFLWLHVRU
ló felkészítést
megkapták. Gyermekek felügyeletet
igényelnek,
biztosítandó,
hogy
ne
a
készülékkel.
A
kezelő
WKHXVHDQGSHULRGLFDOPDLQWHQDQFHRIWKHVOLFHU7KHKDQGERRNVKRXOGEHNHSWLQJRRGFRQGLWLRQDQGVWRUHGLQDQHDV
:HWKDQN\RXIRU\RXUFRQÀGHQFH
E\SHRSOHZLWKRXWH[SHULHQFHRUNQRZOHGJHXQOHVVɑ
WKH\KDYHEHHQDGHTXDWHO\WUDLQHGWRGRVRLQDVDIHPDQQHU,WLVEHWWHUWRZDWFK
SODFHIRUUDSLGUHIHUHQFH7KHVOLFHUVDUHVXEMHFWHGWRUHYLVLRQDQGPD\WKHUHIRUHFRQWDLQGHWDLOVGLIIHULQJIURPWKRV
egy vágó berendezést megillető lehető legnagyobb
gondossággal
kell
eljárjon.
A
körkést
cseréljük
le,
amikor
tovább
már
0$,1692/7$*(
RYHUɑFKLOGUHQWREHVXUHWKH\GRQRWSOD\ZLWKWKHGHYLFHɑ
 7KLVRSHUDWLRQPXVWEHFDUULHGRXWZLWKWKHXWPRVWFDUHDVLWFRQFHUQVD
SRVVLELOLW\KDVQRHIIHFWRQWKHLQIRUPDWLRQLQWKLVKDQGERRN
nem
élezhető,
vagy
amikor
a
körkés
vágó
éle
és
a
védőelem
közötti
távolság
a
6
mm-t
meghaladja.
A
készüléket
és
an- 
%HIRUHSOXJJLQJLQFKHFNWKDWWKHPDLQVYROWDJHFRUUHVSRQGVWRWKHYROWDJHLQGLFDWHGRQWKHIRRGVOLFHU
GDWDSODWH
FXWWLQJGHYLFHɑ7KHEODGHKDVWREHUHSODFHGZKHQLWLVQRPRUHSRVVLEOHWRVKDUSHQLWRUZKHQWKHGLVWDQFHɑ
EHWZHHQWKHFXWWLQJSDUW
nakRIWKHEODGHDQGWKHEODGHSURWHFWRULVPRUHWKDQPPɑ
alkatrészeit puha, normál tisztítószerrel,
mosogatószerrel
enyhén megnedvesített ruhával tisztítsuk.
7KHPDFKLQHDQGDOOLWVSDUWVVKRXOGEHFOHDQHGZLWKVRIWFORWKVPRLVWHQHG
35(6(17$7,21
,03257$1&(2)7+(+$1'%22.
ZLWKVWDQGDUGɑ
QHXWUDOGHWHUJHQWVɑ
A szárításhoz
lágy,
puha törlőkendőt használjunk.
Amennyiben
a
kocsi nehézkesen
mozog,DVemeljük
fel aRXU
ké-IRRG VOLFHU D
,16758&7,21)2586(
7KH
DLP
RI
WKLV
KDQGERRN
LV
WR szeletelő
SURYLGH WKH FXVWRPHU
ZLWK DV PXFK LQIRUPDWLRQ
SRVVLEOH  DERXW
7KHKDQGERRNLVLQWHJUDOSDUWRIWKHPDFKLQH,WLQFOXGHVLPSRUWDQWLQIRUPDWLRQUHJDUGLQJVDIHW\DQGGDQJHUSRLQWHG
8VHVRIWFORWKVIRUGU\LQJɑ
:KHQWKHVOLGLQJFDUULDJHPRYHVZLWKGLIÀFXOW\OLIWWKHIRRGVOLFHUDQGSODFHLWRQLWVVLGHɑ
&DUHIXOO\FOHDQWKH
LQVWUXFWLRQVIRULWVXVHDQGPDLQWHQDQFHLQRUGHUWRNHHSLWZRUNLQJHIÀFLHQWO\7KLVKDQGERRNVKRXOGEHJLYHQWRWKRVHUHV
2QFHXQZUDSSHGSODFHLWVRWKDWWKHRQRIIVZLWFKLVLQIURQWRIWKHRSHUDWRUɑ
szüléket,
és fordítsuk oldalára.
Óvatosantisztítsuk
V\PEROV meg a henger alakú csúszósínt, majd gépolajjal kenjük be.

 WKHXVHDQGSHULRGLFDOPDLQWHQDQFHRIWKHVOLFHU7KHKDQGERRNVKRXOGEHNHSWLQJRRGFRQGLWLRQDQGVWRUHGLQDQHDVLO\
5HJXODWHWKHWKLFNQHVVRIWKHVOLFHGHVLUHGE\WXUQLQJWKHJUDGXDWHGNQREɑ
F\OLQGULFDOVOLGLQJEDUDQGOXEULFDWHLWZLWKLQGXVWULDORLOɑ

 SODFHIRUUDSLGUHIHUHQFH7KHVOLFHUVDUHVXEMHFWHGWRUHYLVLRQDQGPD\WKHUHIRUHFRQWDLQGHWDLOVGLIIHULQJIURPWKRVH
3ODFHWKHIRRGWREHVOLFHGRQWKHVOLGLQJFDUULDJHSXVKLQJDJDLQVWWKHIRRGKROGHUDUPIDFLQJWKHEODGHPDNLQJVXUHWKD

SRVVLELOLW\KDVQRHIIHFWRQWKHLQIRUPDWLRQLQWKLVKDQGERRN
LVUHVWLQJDJDLQVWWKHPRYDEOHEXONKHDGɑ
figyelmeztetések és biztonsági utasítások
 6ZLWFKRQWKXVDFWLYDWLQJWKHEODGHɑ
:$51,1*6$1'58/(6ɑ
Használatba
vétel előtt gondosan tanulmányozzuk
át az összes utasítást, kiemelt figyelemmel
a biztonsági utasításokra.
 $IWHUXVHWXUQWKHJUDGXDWHGNQREEDFNWRSRVLWLRQ´µɑ
7KHIRRGJULSVKRXOGQRWEHUHPRYHGXQOHVVWKHVKDSHDQGVL]HR
7KHLQIRUPDWLRQLQFOXGHGZLOODOORZ\RXWRXVHWKHPDFKLQHLQSHUIHFWVDIHFRQGLWLRQVDQGWRREWDLQWKHEHVWUHVXOWV
,03257$1&(2)7+(+$1'%22.
GRHVQRWDOORZLWVXVH
Karbantartás, és a védő kiegészítők tisztítását
célzó szétszerelési műveletek előtt minden esetben húzzuk ki a dugvillát
5HDG FDUHIXOO\ DOO WKH LQVWUXFWLRQV EHIRUH XVLQJ
WKH PDFKLQH WDNLQJ SDUWLFXODU FDUH RI WKH ɑSDUDJUDSKV ZLWK WKH VDIHW\ DQG GDQJHU
7KHKDQGERRNLVLQWHJUDOSDUWRIWKHPDFKLQH,WLQFOXGHVLPSRUWDQWLQIRUPDWLRQUHJDUGLQJVDIHW\DQGGDQJHUSRLQWHGR
a fali csatlakozó aljzatból. A készüléket ne V\PEROV
használjuk
a védelmi kiegészítők nélkül.
6833/,(5ҋ6'(&/$5$7,21

V\PEROVɑ
 ,W LV KHUHZLWK FRQÀUPHG WKDW WKH HTXLSPHQW PHQWLRQHG RQ WKH
FRYHU RI WKHVH LQVWUXFWLRQV IRU XVH FRPSO\ ZLWK WKH GLU
5HPRYHWKHSOXJEHIRUHWKHPDLQWHQDQFHDQGGLVDVVHPEO\RSHUDWLRQVIRUWKHFOHDQLQJRIWKHɑ
SURWHFWLRQVɑ
UHODWLYHWRWKH(XURSHDQUHJXODWLRQ(1RQDQWLGLVWXUEDQFH
'RQRWXVHWKHPDFKLQHZLWKWKHSURWHFWLRQVUHPRYHGɑ
Használatra
vonatkozó figyelmeztetések

7KH'HXWVFKH%XQGHVSRVWKDVEHHQLQIRUPHGRIWKHPDUNHWLQJRIWKLVHTXLSPHQWDQGKDVWKHULJKWWRFRQWUROLWVDSSOLFD

A gyártó elutasít mindennemű, a nem megfelelő
használatból eredő kárra vonatkozó felelősséget.
7KHLQIRUPDWLRQLQFOXGHGZLOODOORZ\RXWRXVHWKHPDFKLQHLQSHUIHFWVDIHFRQGLWLRQVDQGWRREWDLQWKHEHVWUHVXOWV
• Ne
szeleteljünk fagyott ételt, csontos húst,6$)(7<
nem élelmiszert.
:$51,1*6)2586(ɑ
• Tápkábel: rendszeresen ellenőrizzük, sérülés
esetén cseréljük ki egy új elemmel.
6833/,(5ҋ6'(&/$5$7,21
7KHPDQXIDFWXUHUGHFOLQHVDOOUHVSRQVLELOLW\LQWKHFDVHRILPSURSHUXVHRIWKHPDFKLQH
• Tisztítás során ne merítsük a készüléket víz
,W0$,1692/7$*(
LV alá.
KHUHZLWK FRQÀUPHG WKDW WKH HTXLSPHQW PHQWLRQHG RQ WKH FRYHU RI WKHVH LQVWUXFWLRQV IRU XVH FRPSO\ ZLWK WKH GLUH
'RQRWVOLFHIUR]HQIRRGPHDWZLWKWKHERQHQRDOLPHQWDU\SURGXFWVDQGSXOVHV
• A dugvillát
ne a tápkábelnél fogva húzzukUHODWLYHWRWKH(XURSHDQUHJXODWLRQ(1RQDQWLGLVWXUEDQFH
ki.
%HIRUHSOXJJLQJLQFKHFNWKDWWKHPDLQVYROWDJHFRUUHVSRQGVWRWKHYROWDJHLQGLFDWHGRQWKHIRRGVOLFHU GDWDSODWH 
 (OHFWULFFDEOHFKHFNLWSHULRGLFDOO\LQFDVHRIGDPDJHUHSODFHLWZLWKDQHZRQH
7KH'HXWVFKH%XQGHVSRVWKDVEHHQLQIRUPHGRIWKHPDUNHWLQJRIWKLVHTXLSPHQWDQGKDVWKHULJKWWRFRQWUROLWVDSSOLFDWL
• Ne használjunk hosszabbító kábelt.
 'RQRWLPPHUVHWKHVOLFHULQZDWHUIRUFOHDQLQJ
• Ne
a készüléket nedves kézzel,16758&7,21)2586(
vagy mezítláb.
 használjuk
'RQRWUHPRYHWKHSOXJJULSSLQJWKHHOHFWULFFDEOH
6$)(7<

2QFHXQZUDSSHGSODFHLWVRWKDWWKHRQRIIVZLWFKLVLQIURQWRIWKHRSHUDWRUɑ
• Ne
helyezzük
kezünket
mozgó
alkatrész
közelébe,
még védő berendezés megléte esetén sem.
 'RQRWXVHH[WHQVLRQFDEOHV
 5HJXODWHWKHWKLFNQHVVRIWKHVOLFHGHVLUHGE\WXUQLQJWKHJUDGXDWHGNQREɑ
 'RQRWXVHWKHGHYLFHZLWKZHWKDQGVRUEDUHIHHW
Karbantartási
művelet előtt húzzuk ki a dugvillát
a
fali aljzatból, és a fokozat állító gombot (6) forgassuk „0” ál 3ODFHWKHIRRGWREHVOLFHGRQWKHVOLGLQJFDUULDJHSXVKLQJDJDLQVWWKHIRRGKROGHUDUPIDFLQJWKHEODGHPDNLQJVXUH
0$,1692/7$*(

'RQRWSXWWKHKDQGVQHDUWKHSDUWVLQPRYHPHQWHYHQLIWKHUHDUHVDIHW\GHYLFHV
LVUHVWLQJDJDLQVWWKHPRYDEOHEXONKHDGɑ
lásba.
%HIRUHSOXJJLQJLQFKHFNWKDWWKHPDLQVYROWDJHFRUUHVSRQGVWRWKHYROWDJHLQGLFDWHGRQWKHIRRGVOLFHU GDWDSODWH 

 6ZLWFKRQWKXVDFWLYDWLQJWKHEODGHɑ
%HIRUHFDUU\LQJRXWDQ\PDLQWHQDQFHRSHUDWLRQXQSOXJWKHPDFKLQHDQGPDNHVXUHWKDWWKHJUDGXDWHGNQRE
 LVLQ´µ
 $IWHUXVHWXUQWKHJUDGXDWHGNQREEDFNWRSRVLWLRQ´µɑ7KHIRRGJULSVKRXOGQRWEHUHPRYHGXQOHVVWKHVKDSHDQGVL]
SRVLWLRQ
GRHVQRWDOORZLWVXVH
Vezérlés

,16758&7,21)2586(

Meghajtás
 2QFHXQZUDSSHGSODFHLWVRWKDWWKHRQRIIVZLWFKLVLQIURQWRIWKHRSHUDWRUɑ
&21752/

5HJXODWHWKHWKLFNQHVVRIWKHVOLFHGHVLUHGE\WXUQLQJWKHJUDGXDWHGNQREɑ
A beüzemelést követően egyből ellenőrizzük,
hogy a készülék az alábbiaknak megfelelően működik-e.
 3ODFHWKHIRRGWREHVOLFHGRQWKHVOLGLQJFDUULDJHSXVKLQJDJDLQVWWKHIRRGKROGHUDUPIDFLQJWKHEODGHPDNLQJVXUHW
3
- A 7UDQVPLVVLRQ
vastagság állító gomb legyen „0” állásban.
LVUHVWLQJDJDLQVWWKHPRYDEOHEXONKHDGɑ
 6ZLWFKRQWKXVDFWLYDWLQJWKHEODGHɑ
- Kapcsoljuk
be
a
készüléket.
,PPHGLDWHO\DIWHULQVWDOODWLRQFKHFNWKDWWKHDSSODQFHLVRSHUDWLQJFRUUHFWO\DVIROORZV
 $IWHUXVHWXUQWKHJUDGXDWHGNQREEDFNWRSRVLWLRQ´µɑ7KHIRRGJULSVKRXOGQRWEHUHPRYHGXQOHVVWKHVKDSHDQGVL]H
- A kendőt nyomjunk a körkésnek (3) a lefékezéshez;
a körkésnek abban az esetben sem szabad
GRHVQRWDOORZLWVXVH
 *UDGXDWHGNQRE  LQ´µSRVLWLRQ
megállnia,
ha nagy erővel nyomjuk rá a kendőt.
 6ZLWFKRQWKHVOLFHUɑ
 8VLQJDFORWKSXVKRQWKHEODGH  WREUDNHLWWKHEODGHPXVWQRWVWRSHYHQLIWKHUHLVDELJɑ
SUHVVXUHɑ
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Étel tartó tálca és kocsi együttes
)RRGWUD\JURXSFDUULDJH
Ellenőrizzük, hogy az étel &KHFNWKDWWKHÀ[LQJNQRE
tartó kocsi rögzítőgombja
(15) szorosan meg legyen húzva.
 RIWKHIRRGWUD\JURXSLVZHOOFORVHG

28

Az étel tartó tálca és kocsi vágási teljesítménye
)RRGWUD\JURXSFDUULDJH
Ellenőrizzük, hogy a kocsi6OLGLQJFDSDFLW\RIWKHIRRGWUD\JURXSFDUULDJH
a teljes pályán végigcsúszik-e. Előfordulhat, hogy
)RRGWUD\JURXSFDUULDJH
&KHFNWKDWWKHFDUULDJHVOLGHVDFURVVLWVIXOOUDQJHɑ,WFRXOGKDSSHQWKDWVRPHSLHFHVRIWKH
 RIWKHIRRGWUD\JURXSLVZHOOFORVHG
a&KHFNWKDWWKHÀ[LQJNQRE
csomagolóanyag egy
darabja
a csúszó tengelyen maradt
és
29), és akadályozza
SDFNDJLQJUHPDLQRQWKHVOLGLQJEDU
DQG (28
DQGɑP
DNHWKHVOLGLQJLPSHUIHFWɑ
&KHFNWKDWWKHÀ[LQJNQRE
 RIWKHIRRGWUD\JURXSLVZHOOFORVHG
&OHDQWKHVTXDUHEDU

LQGLFDWHGLQWKHSLFWXUHE\DFORWK
DYRLGLQJWRGHJUHDVHWKHEDU ɑ
a maradéktalan csúszást.
29
3HULRGLFDOO\DIWHUKDYLQJFOHDQHGWKHURXQGVOLGLQJEDU  OXEULFDWHZLWKWKHSURSHURLO  
6OLGLQJFDSDFLW\RIWKHIRRGWUD\JURXSFDUULDJH
Egy
kendővel tisztítsuk meg az ábrán látható négyzetes perselyt (28)28
&KHFNWKDWWKHFDUULDJHVOLGHVDFURVVLWVIXOOUDQJHɑ
,WFRXOGKDSSHQWKDWVRPHSLHFHVRIWKH
6OLGLQJFDSDFLW\RIWKHIRRGWUD\JURXSFDUULDJH
(a
perselyt ne zsírtalanítsuk).
SDFNDJLQJUHPDLQRQWKHVOLGLQJEDU DQG DQGɑPDNHWKHVOLGLQJLPSHUIHFWɑ
30
&KHFNWKDWWKHFDUULDJHVOLGHVDFURVVLWVIXOOUDQJHɑ
,WFRXOGKDSSHQWKDWVRPHSLHFHVRIWKH
A&OHDQWKHVTXDUHEDU
kör alakú csúszó
tengelyt
(29) tisztítást követően
olajozzuk meg
 LQGLFDWHGLQWKHSLFWXUHE\DFORWK
DYRLGLQJWRGHJUHDVHWKHEDU
ɑ (30).

28

30
30

29

28

SDFNDJLQJUHPDLQRQWKHVOLGLQJEDU DQG DQGɑPDNHWKHVOLGLQJLPSHUIHFWɑ
3HULRGLFDOO\DIWHUKDYLQJFOHDQHGWKHURXQGVOLGLQJEDU
 OXEULFDWHZLWKWKHSURSHURLO
 
2SHQLQJRIWKHPRYDEOHEXONKHDG

&OHDQWKHVTXDUHEDU
 LQGLFDWHGLQWKHSLFWXUHE\DFORWK
DYRLGLQJWRGHJUHDVHWKHEDU ɑ
29
5RWDWHWKHJUDGXDWHGNQRE
 DFURVVWKHIXOOUDQJHLQRUGHUWRYHULI\WKHSHUIHFWZRUNLQJ
3HULRGLFDOO\DIWHUKDYLQJFOHDQHGWKHURXQGVOLGLQJEDU
 OXEULFDWHZLWKWKHSURSHURLO
 
A mozgatható oldalfal mozgatása
(2)

30

29
A teljes állítási tartományban forgassuk el a vastagság állító gombot (6) az akadálytalan működés
ellenőrzése érdeké6KDUSHQHUJURXS  
ben.
2SHQLQJRIWKHPRYDEOHEXONKHDG  

&KHFNWKHSHUIHFWLQVHUWLRQRIWKHVKDUSHQHUDVVHPEO\  LQLWVVHDW
5RWDWHWKHJUDGXDWHGNQRE  DFURVVWKHIXOOUDQJHLQRUGHUWRYHULI\WKHSHUIHFWZRUNLQJ
2SHQLQJRIWKHPRYDEOHEXONKHDG  

Élező egység (10)
5RWDWHWKHJUDGXDWHGNQRE  DFURVVWKHIXOOUDQJHLQRUGHUWRYHULI\WKHSHUIHFWZRUNLQJ
'(/,9(5<3$&.$*,1*$1'6725$*(
Ellenőrizzük,
hogy
egység (10) tökéletesen üljön a foglalatában.
6KDUSHQHUJURXS
 az élező
&KHFNWKHSHUIHFWLQVHUWLRQRIWKHVKDUSHQHUDVVHPEO\
 
LQLWVVHDW
6KDUSHQHUJURXS


75$163257+$1'/,1*6725$*(
&KHFNWKHSHUIHFWLQVHUWLRQRIWKHVKDUSHQHUDVVHPEO\
 LQLWVVHDW
3. szállítás, csomagolás,
tárolás

7KHPDFKLQHLVSDFNHGLQDFDUGERDUGER[ZLWKSOXJVLQVHUWHGɑ
'(/,9(5<3$&.$*,1*$1'6725$*(
7KHSDFNDJLQJLVVXLWDEOHIRUWRWUDYHOE\DOOPHDQVRIWUDQVSRUW
Szállítás - mozgatás
- tárolás
'(/,9(5<3$&.$*,1*$1'6725$*(
ɑ,WFDQEHVWDFNHGRQHFDUWRQRQDQRWKHUIRUDPD[LPXPRIFDUWRQVɑ
A75$163257+$1'/,1*6725$*(
készülék egy merevítőkkel
ellátott
kartondobozban kerül szállításra.

7KHSDFNDJLQJPXVWEHNHSWGU\

+DQGOHGE\SHUVRQV
A7KHPDFKLQHLVSDFNHGLQDFDUGERDUGER[ZLWKSOXJVLQVHUWHGɑ
doboz bármilyen szállítóeszközzel
történő szállításra alkalmas.
75$163257+$1'/,1*6725$*(

:KHQRQSDOOHWVKDQGOHRQO\ZLWKWUDQVSDOOHUHOHFWULFOLIWHUV
7KHSDFNDJLQJLVVXLWDEOHIRUWRWUDYHOE\DOOPHDQVRIWUDQVSRUW
Legfeljebb
3-4 doboz rakható
egymásra.
7KHPDFKLQHLVSDFNHGLQDFDUGERDUGER[ZLWKSOXJVLQVHUWHGɑ

ɑ,WFDQEHVWDFNHGRQHFDUWRQRQDQRWKHUIRUDPD[LPXPRIFDUWRQVɑ
7KHSDFNDJLQJLVVXLWDEOHIRUWRWUDYHOE\DOOPHDQVRIWUDQVSRUW
- A7KHSDFNDJLQJPXVWEHNHSWGU\
dobozt tartsuk szárazon.
ɑ,7(&+1,&$/'$7$ɑ
WFDQEHVWDFNHGRQHFDUWRQRQDQRWKHUIRUDPD[LPXPRIFDUWRQVɑ

',0(16,216

+DQGOHGE\SHUVRQV
- Legalább
két személy
mozgassa,
emelje.

7KHSDFNDJLQJPXVWEHNHSWGU\

:KHQRQSDOOHWVKDQGOHRQO\ZLWKWUDQVSDOOHUHOHFWULFOLIWHUV

+DQGOHGE\SHUVRQV
- Amennyiben a doboz(ok)
raklapon vannak, kizárólag elektromos emelővillával

:KHQRQSDOOHWVKDQGOHRQO\ZLWKWUDQVSDOOHUHOHFWULFOLIWHUV

&200217(&+1,&$/&+$5$&7(5,67,&6

7(&+1,&$/'$7$ɑ
',0(16,216
4.
műszaki adatok
- befoglaló méretek
 6WUXFWXUHLQFDVWDOXPLQLXP

7(&+1,&$/'$7$ɑ',0(16,216

E

 .QLIHJXDUGIRRGWUD\DQGPRYDEOHEXONKHDGLQR[LGL]HGDOXPLQLXP

 6KDIWKROGLQJWKHEODGHPRXQWHGRQDGRXEOHEDOOEHDULQJ
&200217(&+1,&$/&+$5$&7(5,67,&6

mozgassuk
E a raklapot.

E

C

Általános műszaki jellemzők
 3URIHVVLRQDOYHQWLODWHGPRWRU

&200217(&+1,&$/&+$5$&7(5,67,&6

 6WUXFWXUHLQFDVWDOXPLQLXP

 7HPSHUHGSURIHVVLRQDOEODGH

 /8;25
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.QLIHJXDUGIRRGWUD\DQGPRYDEOHEXONKHDGLQR[LGL]HGDOXPLQLXP
 6WUXFWXUHLQFDVWDOXPLQLXP
-Alumínium
öntvény szerkezet
 )L[HGEODGHSURWHFWLRQULQJ
C
6KDIWKROGLQJWKHEODGHPRXQWHGRQDGRXEOHEDOOEHDULQJ
.QLIHJXDUGIRRGWUD\DQGPRYDEOHEXONKHDGLQR[LGL]HGDOXPLQLXP
-Körkés
védő tárcsa, étel tartó
tálca és mozgatható oldalfal: eloxált alumínium.
CA
 6KDIWKROGLQJWKHEODGHPRXQWHGRQDGRXEOHEDOOEHDULQJ
-A3URIHVVLRQDOYHQWLODWHGPRWRU
körkés tartó tengely duplasoros
golyóscsapágyban fut.
C
7HPSHUHGSURIHVVLRQDOEODGH
 3URIHVVLRQDOYHQWLODWHGPRWRU
-Professzionális
léghűtéses
motor
 )L[HGEODGHSURWHFWLRQULQJ
 7HPSHUHGSURIHVVLRQDOEODGH
- Professzionális edzett körkés
 /8;25 2/,03,$
 /8662²/$'<
 )L[HGEODGHSURWHFWLRQULQJ
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- Fixen rögzített körkés védő gyűrű
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Vágási méret
Kocsi lökethossza
Tömeg
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/HYHOLQJ
/HYHOLQJ
Szintezés










(QYLURQPHQWDOFRQGLWLRQV

 0LQLPXPWHPSHUDWXUH&
(QYLURQPHQWDOFRQGLWLRQV
Környezeti
viszonyok:
 0D[LPXPWHPSHUDWXUH&

0LQLPXPWHPSHUDWXUH&
- Minimális
hőmérséklet: -8°C

 0LQLPXPWHPSHUDWXUH&
 0LQLPXPPRLVWXUH
 0D[LPXPWHPSHUDWXUH&
- Maximális
hőmérséklet:
+38°C

0D[LPXPWHPSHUDWXUH&
 0D[LPXPPRLVWXUH
 0LQLPXPPRLVWXUH
- Minimális
páratartalom:
30%

0LQLPXPPRLVWXUH
 0D[LPXPPRLVWXUH
 7KHVOLFHUKDVWREHSXWRQDVWDEOHVXSSRUWWRSUHYHQWLWLWV
- Maximális
páratartalom:
80%

0D[LPXPPRLVWXUH

 7KHVOLFHUKDVWREHSXWRQDVWDEOHVXSSRUWWRSUHYHQWLWLWV
PRYLQJ
PRYLQJ 7KHVOLFHUKDVWREHSXWRQDVWDEOHVXSSRUWWRSUHYHQWLWLWV
 7KHstabil
FDEOH
KDV
WRhelyezzük
EH FRQQHFWHG
LQ
D PDQQHU
WKDW ZLOO QRW
- A készüléket
alapra
hogy
ne
mozduljon
el.
 7KH FDEOHPRYLQJ
KDV WR
EH FRQQHFWHG
LQ D úgy,
PDQQHU
WKDWaz
ZLOO
QRW
FUHDWHDWULSSLQJKD]DUG
FUHDWHDWULSSLQJKD]DUG
- A tápkábelt
úgy vezessük el, hogy ne botoljunk meg benne.



 

(QYLURQPHQWDOFRQGLWLRQV



 7KH FDEOH KDV WR EH FRQQHFWHG LQ D PDQQHU WKDW ZLOO QRW
FUHDWHDWULSSLQJKD]DUG



  ZLWKWKHJUDGXDWHG.QRE

&KHFNWKDWWKHPRYDEOHEXONKHDG
 LQ´µSRVLWLRQLVDOLJQHGWRɑ
WKHEODGHLQWKH]RQH
ɑ

&KHFNWKDWWKHPRYDEOHEXONKHDG
 ZLWKWKHJUDGXDWHG.QRE
a LQ´µSRVLWLRQLVDOLJQHGWRɑ
KHEODGHLQWKH]RQH
$ ɑ
Ellenőrizzük,
oldalfal
(2) miközben
vastagság állító gomb
(6) W„0”
állásban$ van,
az „A”-val
jelölt pon/HYHOLQJ hogy a mozgatható
,ILWLVQRWDOLJQHGDGMXVWWKHIHHW  XQVFUHZLQJRUVFUHZLQJWKHULJKWRQHɑ
,ILWLVQRWDOLJQHGDGMXVWWKHIHHW

XQVFUHZLQJRUVFUHZLQJWKHULJKWRQHɑ
tokon
egy
síkban
álljon
a
körkéssel.
Amennyiben
ez
nem
áll
fenn,
szükség
szerint
a
lábakat
(12)
csavarozzuk
ki
&KHFNWKDWWKHPRYDEOHEXONKHDG  ZLWKWKHJUDGXDWHG.QRE  LQ´µSRVLWLRQLVDOLJQHGWRɑ
WKHEODGHLQWKH]RQH $ ɑ vagy be.
1HFHVVDU\VSDFHIRUXVH
  )RRGKROGHUDUP
1HFHVVDU\VSDFHIRUXVH
1.
Étel
szorító
kar
,ILWLVQRWDOLJQHGDGMXVWWKHIHHW

XQVFUHZLQJRUVFUHZLQJWKHULJKWRQHɑ
 )RRGKROGHUDUP
Használathoz szükséges hely
0RYDEOHEXONKHDG
Mozgatható oldalfal
 0RYDEOHEXONKHDG
2.
%ODGH
1HFHVVDU\VSDFHIRUXVH
  )RRGKROGHUDUP
3. .QLIHJXDUG
 %ODGH
Körkés
 0RYDEOHEXONKHDG
4. 2Q2IIVZLWFK
 .QLIHJXDUG
Körkés védő tárcsa
 *UDGXDWHGNQRE
%ODGH

 2Q2IIVZLWFK
5.
Főkapcsoló

.QLIHJXDUG
 6OLGLQJFDUULDJHRUVOLGLQJIRRGWUD\
 *UDGXDWHGNQRE
 .QLIHJXDUGEORFNDJHNQRE
2Q2IIVZLWFK
Vastagság állító gomb
6.
 6OLGLQJFDUULDJHRUVOLGLQJIRRGWUD\
  *UDGXDWHGNQRE

6KDUSHQHUJURXS
7.
Csúszó kocsi vagy csúszó étel tálca
 .QLIHJXDUGEORFNDJHNQRE

)HHW
  6OLGLQJFDUULDJHRUVOLGLQJIRRGWUD\
9.
Kés védőidom ütköző gomb
 
6KDUSHQHUJURXS
 .QLIHJXDUGEORFNDJHNQRE
)RRGWUD\À[LQJNQRE

10.
Élező egység
 
%ORFNDJHIRRGWUD\PRYDEOHEXONKHDG
%/& KROH
 
)HHW

6KDUSHQHUJURXS


6KDUSHQHUJURXSEORFNDJHNQRE
Talpak
 12.
)RRGWUD\À[LQJNQRE


)HHW
Étel
tálca rögzítő gomb
 15.
%ORFNDJHIRRGWUD\PRYDEOHEXONKHDG
%/& KROH


)RRGWUD\À[LQJNQRE
%/&
 ',60$17/,1*2))22'75$<:,7+029$%/(%8/.+($'%/2&.6<67(0
6KDUSHQHUJURXSEORFNDJHNQRE
22.
Étel
tálca ütköző / mozgatható oldalfal %/&
lyuk KROH


%ORFNDJHIRRGWUD\PRYDEOHEXONKHDG

 LQSRVLWLRQ´µ
*UDGXDWHG.QRE

6KDUSHQHUJURXSEORFNDJHNQRE
23.
Élező
egység rögzítő
gomb

  )RRGWUD\  WRZDUGVWKHRSHUDWRULQHQGRIWUDYHUVHSRVLWLRQ
',60$17/,1*2))22'75$<:,7+029$%/(%8/.+($'%/2&.6<67(0
%/&
 &RPSOHWHO\ORRVHQWKHORFNLQJNQRE  RIWKHIRRGWUD\  
',60$17/,1*2))22'75$<:,7+029$%/(%8/.+($'%/2&.6<67(0
%/&
Étel
tálca
és
mozgatható
oldalfal
egység
szétszerelése

3XVKWKHIRRGWUD\WRZDUGVWKHRSHUDWRUXQWLOWKHSLQXQGHUWKHNQRE

HQWHUVWKHKROH

RQWKHEDVHRIWKHVOLFHUWRHQDEOH
 *UDGXDWHG.QRE  LQSRVLWLRQ´µ

GLVDVVHPEO\RIWKHWUD\OLIWLQJLWYHUWLFDOO\
A vastagság
állító gombot
(6) fordítsuk „0” állásba.

*UDGXDWHG.QRE
LQSRVLWLRQ´µ
 1.
)RRGWUD\
 WRZDUGVWKHRSHUDWRULQHQGRIWUDYHUVHSRVLWLRQ
 
WRZDUGVWKHRSHUDWRULQHQGRIWUDYHUVHSRVLWLRQ
2.
Az)RRGWUD\
étel tartótálcát
(7) toljuk a kezelő
felé, oldalsó irányban
az ütközési pontig.
 &RPSOHWHO\ORRVHQWKHORFNLQJNQRE
 RIWKHIRRGWUD\

%/$'(6+$53(1,1*EODGHGLDPHWHU

&RPSOHWHO\ORRVHQWKHORFNLQJNQRE

RIWKHIRRGWUD\


 3XVKWKHIRRGWUD\WRZDUGVWKHRSHUDWRUXQWLOWKHSLQXQGHUWKHNQRE
3. Az étel tartó tálca (7) rögzítő gombját (15) teljesen csavarjuk
ki.HQWHUVWKHKROH  RQWKHEDVHRIWKHVOLFHUWRHQDEOH

3XVKWKHIRRGWUD\WRZDUGVWKHRSHUDWRUXQWLOWKHSLQXQGHUWKHNQRE
 HQWHUVWKHKROH
 RQWKHEDVHRIWKHVOLFHUWRHQDEOH
GLVDVVHPEO\RIWKHWUD\OLIWLQJLWYHUWLFDOO\
4.	Az étel tálcát toljuk a kezelő felé egészen addig, amíg a rögzítő gomb
(15) alatti tüske
a készülék alapján lévő lyukGLVDVVHPEO\RIWKHWUD\OLIWLQJLWYHUWLFDOO\

ba (22) beleül, lehetővé téve ezzel a tálca levelét: a tálcát függőleges irányba emeljük le.

%/$'(6+$53(1,1*EODGHGLDPHWHU
%/$'(6+$53(1,1*EODGHGLDPHWHU
Kés
élezés - körkés átmérő: 220-250
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

1%LWVKRXOGEHQRWHGWKDWWKHEODGHLVKLJKO\UHVLVWDQWWKHUHIRUHLWQHHGVWREHVKDUSHQHGRQO\ZKHQWKH
FDSDFLW\RIFXWGHFUHDVHV

 8QSOXJ
ábra
2. ábra
3. ábra
Fig.
3 3
Fig.1.1Fig.
Fig.
2 2
 &KHFNWKDWWKHPRYDEOHEXONKHDG
 LVFORVHG JUDGXDWHGNQRE  LQSRVLWLRQ´µ
Fig.
1
Fig.
Ne
&DUHIXOO\FOHDQWKHSDUWRIWKHEODGHWKDWQHHGVWREHVKDUSHQHG
feledjük! A körkés nagy ellenállóképességű, ezért kizárólag abban az esetben élezzük, amikor a vágási
teljesítmény
5HLQVHUWWKHSOXJ
1%LWVKRXOGEHQRWHGWKDWWKHEODGHLVKLJKO\UHVLVWDQWWKHUHIRUHLWQHHGVWREHVKDUSHQHGRQO\ZKHQWKH
lecsökken.
1%LWVKRXOGEHQRWHGWKDWWKHEODGHLVKLJKO\UHVLVWDQWWKHUHIRUHLWQHHGVWREHVKDUSHQHGRQO\ZKHQWKH
•FDSDFLW\RIFXWGHFUHDVHV
/RRVHQWKHORFNLQJNQRE
 RIWKHVKDUSHQHUJURXS
 
Húzzuk
ki
a dugvillát
a fali aljzatból.
FDSDFLW\RIFXWGHFUHDVHV
• 5DLVHWKHVKDUSHQHUJURXS
mozgatható
WXUQLQJLWE\VRWKDWERWKZKHHOVDUHLQZRUNLQJSRVLWLRQ6HH)LJ
Ellenőrizzük,
hogy
a
oldalfal
(2) zárva legyen (a vastagság állító gomb „0” állásban legyen).
 8QSOXJ
8QSOXJ
•/RZHUWKHVKDUSHQHUJURXS

XQWLOLWORFNV
Óvatosan
tisztítsuk
meg
a
késnek
azon
részét,
amelyet
élezni szükséges.
 &KHFNWKDWWKHPRYDEOHEXONKHDG
 LVFORVHG
 LQSRVLWLRQ´µ
&KHFNWKDWWKHPRYDEOHEXONKHDG
 LVFORVHG
JUDGXDWHGNQRE
 LQSRVLWLRQ´µ
6HFXUHWKHJURXSE\WXUQLQJWKHORFNLQJNQRE
  JUDGXDWHGNQRE
•
Dugjuk vissza a dugvillát.
 &DUHIXOO\FOHDQWKHSDUWRIWKHEODGHWKDWQHHGVWREHVKDUSHQHG
&DUHIXOO\FOHDQWKHSDUWRIWKHEODGHWKDWQHHGVWREHVKDUSHQHG
6ZLWFKRQ

•
Lazítsuk ki az élező egység (10) rögzítő gombját (23).
 5HLQVHUWWKHSOXJ
3UHVVEXWWRQ
 DQGOHWWKHEODGHWXUQIRUDERXWPLQXWH:KHQWKHEODGHLVVWLOOFKHFNWRVHHLIDQ\EXUUKDVIRUPHGRQWKH
5HLQVHUWWKHSOXJ
•	
Emeljük fel az élező egységet (10), az egységet 180º-kal úgy elforgatva, hogy mindkét kerék élező állásba kerüljön
 /RRVHQWKHORFNLQJNQRE
 RIWKHVKDUSHQHUJURXS
   
HGJH
/RRVHQWKHORFNLQJNQRE
 RIWKHVKDUSHQHUJURXS
(1. ábra).
 $IWHUKDYLQJYHULÀHGWKHSUHVHQFHRIEXUUVZLWFKRQDQGJHQWO\SUHVVEXWWRQ
 IRUDERXWVHFRQGVWRUHPRYHWKHEXUUSURGXFHG
 5DLVHWKHVKDUSHQHUJURXS

WXUQLQJLWE\VRWKDWERWKZKHHOVDUHLQZRUNLQJSRVLWLRQ6HH)LJ

5DLVHWKHVKDUSHQHUJURXS

WXUQLQJLWE\VRWKDWERWKZKHHOVDUHLQZRUNLQJSRVLWLRQ6HH)LJ
• GXULQJVKDUSHQLQJ
Engedjük le az élező egységet (10) egészen addig, amíg a helyére nem kerül.
 /RZHUWKHVKDUSHQHUJURXS
elforgatásával
XQWLOLWORFNV
/RZHUWKHVKDUSHQHUJURXS
 XQWLOLWORFNV
A rögzítő gomb (23)
rögzítsük az élező egységet.
•$IWHUVKDUSHQLQJPRYHWKHVKDUSHQHUJURXSEDFNWRLWVRULJLQDOSRVLWLRQDQGFOHDQWKHHGJHRIWKHEODGH
6HFXUHWKHJURXSE\WXUQLQJWKHORFNLQJNQRE
 6HFXUHWKHJURXSE\WXUQLQJWKHORFNLQJNQRE
   
Kapcsoljuk be a készüléket (5).
•$IWHUVHYHUDOVKDUSHQLQJRSHUDWLRQVUHPRYHDQ\UHVLGXHIURPWKHVKDUSHQLQJZKHHOZLWKDOFRKRODQGDEUXVK

 6ZLWFKRQ
 be
 a gombot (26), majd úgy egy percen át járassuk a kést. Amikor a kés áll, ellenőrizzük, hogy az élén nem
•	
Nyomjuk
 6ZLWFKRQ


képződött-e
 3UHVVEXWWRQ
sorja.
DQGOHWWKHEODGHWXUQIRUDERXWPLQXWH:KHQWKHEODGHLVVWLOOFKHFNWRVHHLIDQ\EXUUKDVIRUPHGRQWKH
 3UHVVEXWWRQ
 DQGOHWWKHEODGHWXUQIRUDERXWPLQXWH:KHQWKHEODGHLVVWLOOFKHFNWRVHHLIDQ\EXUUKDVIRUPHGRQWKH
HGJH
•	
Miután ellenőriztük, hogy van némi sorja, kapcsoljuk be a készüléket, majd az élezés során keletkező sorja eltávoHGJH
 $IWHUKDYLQJYHULÀHGWKHSUHVHQFHRIEXUUVZLWFKRQDQGJHQWO\SUHVVEXWWRQ
 IRUDERXWVHFRQGVWRUHPRYHWKHEXUUSURGXFHG
lításához finoman nyomjuk be a gombot (27) úgy 3 másodpercen
 $IWHUKDYLQJYHULÀHGWKHSUHVHQFHRIEXUUVZLWFKRQDQGJHQWO\SUHVVEXWWRQ
át.
IRUDERXWVHFRQGVWRUHPRYHWKHEXUUSURGXFHG
• GXULQJVKDUSHQLQJ
Élezést követően állítsuk vissza az élező egységet eredeti helyzetébe, majd tisztítsuk meg a kés élét.
GXULQJVKDUSHQLQJ
• $IWHUVKDUSHQLQJPRYHWKHVKDUSHQHUJURXSEDFNWRLWVRULJLQDOSRVLWLRQDQGFOHDQWKHHGJHRIWKHEODGH
Több élezési eljárást követően alkohollal és kefével távolítsuk el az élező késről az esetleges maradék anyagokat.
 $IWHUVKDUSHQLQJPRYHWKHVKDUSHQHUJURXSEDFNWRLWVRULJLQDOSRVLWLRQDQGFOHDQWKHHGJHRIWKHEODGH

$IWHUVHYHUDOVKDUSHQLQJRSHUDWLRQVUHPRYHDQ\UHVLGXHIURPWKHVKDUSHQLQJZKHHOZLWKDOFRKRODQGDEUXVK
 $IWHUVHYHUDOVKDUSHQLQJRSHUDWLRQVUHPRYHDQ\UHVLGXHIURPWKHVKDUSHQLQJZKHHOZLWKDOFRKRODQGDEUXVK
4



BLADE SHARPENING - blade diameter: 300
Kés élezés - körkés átmérő: 300

1. ábra

2. ábra

3. ábra

Ne feledjük! A körkés nagy ellenállóképességű, ezért kizárólag abban az esetben élezzük, amikor vágási teljesítmény lecsökken.
•
Húzzuk ki a dugvillát a fali aljzatból.
•
Ellenőrizzük, hogy a mozgatható oldalfal (2) zárva legyen (a vastagság állító gomb „0” állásban legyen).
•
Óvatosan tisztítsuk meg a késnek azon részét, amelyet élezni szükséges.
•
Dugjuk vissza a dugvillát.
•
Lazítsuk ki az élező egység (10) rögzítő gombját (23).
•	Emeljük fel az élező egységet (10), az egységet 180º-kal úgy elforgatva, hogy mindkét kerék élező állásba kerüljön
(1. ábra).
•
Engedjük le az élező egységet (10) egészen addig, amíg a helyére nem kerül.
•
A rögzítő gomb (23) elforgatásával rögzítsük az élező egységet.
•
Kapcsoljuk be a készüléket (5).
•	Nyomjuk be a gombot (26), majd úgy egy percen át járassuk a kést. Amikor a kés áll, ellenőrizzük, hogy az élén nem
képződött-e sorja.
•	Amennyiben van némi sorja, kapcsoljuk be a készüléket, majd az élezés során keletkező sorja eltávolításához finoman nyomjuk be a gombot (27) úgy 3 másodpercen át.
•
Élezést követően állítsuk vissza az élező egységet eredeti helyzetébe, majd tisztítsuk meg a kés élét.
•
Több élezési eljárást követően alkohollal és kefével távolítsuk el az élező késről az esetleges maradék anyagokat.

BLADE SHARPENING for models with removable sharpener

Kés élezés levehető élező egységgel ellátott modelleknél

BLADE SHARPENING for models with removable sharpener
opcionális

A - Sorjázó kés
B - Élező kés

1. ábra

Ne feledjük! A körkés nagy ellenállóképességű, ezért kizárólag abban az esetben élezzük, amikor vágási teljesítmény lecsökken.
•
Húzzuk ki a dugvillát a fali aljzatból.
•
Óvatosan tisztítsuk meg a késnek azon részét, amelyet élezni szükséges.
•
Dugjuk vissza a dugvillát.
•
A vastagság állító gombbal (6) állítsuk a mozgatható oldalfalat (2) a késtől (3) a legtávolabbi állásba.
•	Az 1. ábrán látható módon helyezzük az élező egységet (10) a mozgatható oldalfalra (2). A gombbal (23) rögzítsük
az élező egységet.
•	Az élező funkció aktiválásához kapcsoljuk be a készüléket (5). Amennyiben szükséges, a vastagság állító gombot
(6) forgassuk el egészen addig, amíg a csiszolókő együtt nem forog a késsel.
•	Egy percen át hagyjuk zajlani az automatikus élezést, majd úgy 2-3 másodpercen át nyomjuk be a sorjázó késen
lévő tológombot (27), ezután engedjük fel a gombot és egyidejűleg kapcsoljuk ki a motort.
•
Élezést követően állítsuk vegyük le az élező egységet (10), majd helyezzük vissza azt a gyári dobozába.
•
Több élezési eljárást követően alkohollal és kefével távolítsuk el az élező késről az esetleges maradék anyagokat.
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 ,QVWDOODWLRQDQGRSHUDWLRQɑ
 ,QVWDOODWLRQDQGRSHUDWLRQɑ



SDJH SDJH





 7URXEOHVKRRWLQJ
 7URXEOHVKRRWLQJ

SDJH SDJH





 &OHDQLQJDQGRSHUDWLRQ
 &OHDQLQJDQGRSHUDWLRQ

SDJH SDJH

6. tisztítás
és karbantartás
 :DVWHGLVSRVDO
 :DVWHGLVSRVDO

&/($1,1*$1'0$,17(1$1&(
&/($1,1*$1'0$,17(1$1&(

SDJH SDJH









Általános tudnivalók
*(1(5$/,1)250$7,21
*(1(5$/,1)250$7,21
Tisztítást
megelőzően húzzuk ki a dugvillát a fali csatlakozó aljzatból, majd ellenőrizzük, hogy a vastagság állí*HQHUDOLW\
*HQHUDOLW\
tó
gomb
(6)
„0” állásban legyen.
%HIRUHPDNLQJWKHFOHDQLQJRSHUDWLRQUHPRYHWKHSOXJIURPWKHHOHFWULFDOVRFNHWDQGɑ
%HIRUHPDNLQJWKHFOHDQLQJRSHUDWLRQUHPRYHWKHSOXJIURPWKHHOHFWULFDOVRFNHWDQGɑP
PDNHVXUHWKDWWKHJUDGXDWHGNQRE
DNHVXUHWKDWWKHJUDGXDWHGNQRE
'HDUFXVWRPHUVɑ
'HDUFXVWRPHUVɑ
LVLQSRVLWLRQ´µɑ

- Ne
használjunk vízsugarat.
LVLQSRVLWLRQ´µɑ
-Ne
használjunk
olyan dörzsit, kefét, amely kárt tehet a készülék felületében.
EHIRUHXVLQJWKLVDSSOLDQFHSOHDVHUHDGWKLVXVHLQVWUXFWLRQPDQXDOɑ
EHIRUHXVLQJWKLVDSSOLDQFHSOHDVHUHDGWKLVXVHLQVWUXFWLRQPDQXDOɑ
 'RQRWXVHMHWVRIZDWHUɑ
'RQRWXVHMHWVRIZDWHUɑ
'RQRWXVHEUXVKHVWKDWFDQGHWHULRUDWHWKHVXUIDFHRIWKHPDFKLQHɑ
-Normál,
semleges
mosogatószerrel megnedvesített, puha törlőkendőt használjunk.
'RQRWXVHEUXVKHVWKDWFDQGHWHULRUDWHWKHVXUIDFHRIWKHPDFKLQHɑ
:HWKDQN\RXIRU\RXUFRQÀGHQFH
:HWKDQN\RXIRU\RXUFRQÀGHQFH
-A8VHDVRIWFORWKPRLVWHQHGZLWKDQRUPDOQHXWUDOGHWHUJHQWɑ
tisztításhoz ne mozgassuk a készüléket. Rendelkezésre állnak és az éles részeken ajánlott is a használata olyan
8VHDVRIWFORWKPRLVWHQHGZLWKDQRUPDOQHXWUDOGHWHUJHQWɑ
munkakesztyűnek,
'RQRWPRYHWKHPDFKLQHWRFOHDQLW7KHUHDUHDYDLODEOHDQGLWLVUHFRPPHQGHGWRXVHWKHSURSHUDQWLFXWJORYHVWRDFWZKHUHWKHUH
'RQRWPRYHWKHPDFKLQHWRFOHDQLW7KHUHDUHDYDLODEOHDQGLWLVUHFRPPHQGHGWRXVHWKHSURSHUDQWLFXWJORYHVWRDFWZKHUHWKHUH
amely vágás ellen védelmet nyújt (vágásbiztos kesztyű).
LVGDQJHURIFXW
LVGDQJHURIFXW
35(6(17$7,21
35(6(17$7,21

7KH DLP
7KH
RIDLP
WKLV RI
KDQGERRN
WKLV KDQGERRN
LV WR SURYLGH
LV WR SURYLGH
WKH FXVWRPHU
WKH FXVWRPHU
ZLWK DVZLWK
PXFK
DVLQIRUPDWLRQ
PXFK LQIRUPDWLRQ
DV SRVVLEOH
DV SRVVLEOH
 DERXWRXU
DERXW
IRRG
RXU
VOLFHU
IRRGDQG
VOLFHU
ZLWK
DQG
WKH
ZLWK WKH

0DFKLQHFOHDQLQJ
LQVWUXFWLRQVIRULWVXVHDQGPDLQWHQDQFHLQRUGHUWRNHHSLWZRUNLQJHIÀFLHQWO\7KLVKDQGERRNVKRXOGEHJLYHQWRWKRVHUHVSRQVLEOHIRU
LQVWUXFWLRQVIRULWVXVHDQGPDLQWHQDQFHLQRUGHUWRNHHSLWZRUNLQJHIÀFLHQWO\7KLVKDQGERRNVKRXOGEHJLYHQWRWKRVHUHVSRQVLEOHIRU
Készülék
tisztítása
0DFKLQHFOHDQLQJ
WKHXVHDQGSHULRGLFDOPDLQWHQDQFHRIWKHVOLFHU7KHKDQGERRNVKRXOGEHNHSWLQJRRGFRQGLWLRQDQGVWRUHGLQDQHDVLO\DFFHVVLEOH
WKHXVHDQGSHULRGLFDOPDLQWHQDQFHRIWKHVOLFHU7KHKDQGERRNVKRXOGEHNHSWLQJRRGFRQGLWLRQDQGVWRUHGLQDQHDVLO\DFFHVVLEOH
$V\RXFDQQRWLFHWKHVOLFHUKDVEHHQGHVLJQHGWRPLQLPLVHIRRGFROOHFWLRQSRLQWVDQGZLWKHDVHGRIFOHDQLQJLQPLQG7KHPDFKLQH
Ahogy
azSODFHIRUUDSLGUHIHUHQFH7KHVOLFHUVDUHVXEMHFWHGWRUHYLVLRQDQGPD\WKHUHIRUHFRQWDLQGHWDLOVGLIIHULQJIURPWKRVHVKRZQWKLV
nagy valószínűséggel feltűnik, a készüléken minimálisan találunk olyan pontot, ahol étel beragadhat, meggyűlSODFHIRUUDSLGUHIHUHQFH7KHVOLFHUVDUHVXEMHFWHGWRUHYLVLRQDQGPD\WKHUHIRUHFRQWDLQGHWDLOVGLIIHULQJIURPWKRVHVKRZQWKLV
$V\RXFDQQRWLFHWKHVOLFHUKDVEHHQGHVLJQHGWRPLQLPLVHIRRGFROOHFWLRQSRLQWVDQGZLWKHDVHGRIFOHDQLQJLQPLQG7KHPDFKLQH
VKRXOGEHFOHDQHGDWOHDVWRQFHDGD\RUPRUHIUHTXHQWO\LIQHFHVVDU\
E\HDFKFKDQJHRIWKHW\SHRISURGXFW
PDNLQJVXUHWKDWDOO
SRVVLELOLW\KDVQRHIIHFWRQWKHLQIRUPDWLRQLQWKLVKDQGERRN
VKRXOGEHFOHDQHGDWOHDVWRQFHDGD\RUPRUHIUHTXHQWO\LIQHFHVVDU\
E\HDFKFKDQJHRIWKHW\SHRISURGXFW
PDNLQJVXUHWKDWDOO
het,
és aSRVVLELOLW\KDVQRHIIHFWRQWKHLQIRUPDWLRQLQWKLVKDQGERRN
készülék olyan kialakítású, hogy a tisztítása a lehető legkönnyebb
legyen. A készüléket naponta
legalább egyWKHVXUIDFHVZKLFKDUHLQFRQWDFWZLWKIRRGDUHVFUXSXORXVO\FOHDQHG
WKHVXUIDFHVZKLFKDUHLQFRQWDFWZLWKIRRGDUHVFUXSXORXVO\FOHDQHG
szer tisztítsuk meg, illetve amennyiben szükséges (az ételféleségek cseréje során minden esetben) , akár gyakrabban
,03257$1&(2)7+(+$1'%22.
,03257$1&(2)7+(+$1'%22.
is. Ügyeljünk,
hogy mindazon elemek, amelyek érintkezésbe lépnek az étellel, maradéktalanul tiszták legyenek.
7KHKDQGERRNLVLQWHJUDOSDUWRIWKHPDFKLQH,WLQFOXGHVLPSRUWDQWLQIRUPDWLRQUHJDUGLQJVDIHW\DQGGDQJHUSRLQWHGRXWE\WKHVH
7KHKDQGERRNLVLQWHJUDOSDUWRIWKHPDFKLQH,WLQFOXGHVLPSRUWDQWLQIRUPDWLRQUHJDUGLQJVDIHW\DQGGDQJHUSRLQWHGRXWE\WKHVH
&/($1,1*2)7+(%/$'(
 ɑ ɑ
&/($1,1*2)7+(%/$'(
V\PEROV
V\PEROV
,WLVQRWQHFHVVDU\WRGLVDVVHPEOHWKHEODGHIRUFOHDQLQJLWEHFDXVHDOOLWVSDUWVDUHUHDFKDEOH7KHUHSODFHPHQWPXVWEHPDGHE\

,WLVQRWQHFHVVDU\WRGLVDVVHPEOHWKHEODGHIRUFOHDQLQJLWEHFDXVHDOOLWVSDUWVDUHUHDFKDEOH7KHUHSODFHPHQWPXVWEHPDGHE\
Kés
tisztítása (3)
VSHFLDOL]HGSHUVRQQHO
VSHFLDOL]HGSHUVRQQHO

A
megtisztításához
nem szükséges kiszerelni azt akészülékből,
mivel az összes alkatrész, elem teljes körűen elér kés
8VHFXWUHVLVWDQWJORYHV'LVDVVHPEO\RIWKHEODGHFRYHU
7KHLQIRUPDWLRQLQFOXGHGZLOODOORZ\RXWRXVHWKHPDFKLQHLQSHUIHFWVDIHFRQGLWLRQVDQGWRREWDLQWKHEHVWUHVXOWV
7KHLQIRUPDWLRQLQFOXGHGZLOODOORZ\RXWRXVHWKHPDFKLQHLQSHUIHFWVDIHFRQGLWLRQVDQGWRREWDLQWKHEHVWUHVXOWV
8VHFXWUHVLVWDQWJORYHV'LVDVVHPEO\RIWKHEODGHFRYHU
 
 /RRVHQWKHNQRE

XQWKUHDGLWDQGUHPRYHWKHEODGHFRYHUGLVN


hető.
A
kés
cseréje
kizárólag
szakszervizben
történhet.
/RRVHQWKHNQRE  XQWKUHDGLWDQGUHPRYHWKHEODGHFRYHUGLVN  
- Használjunk
vágásbiztos kesztyűt. Szereljük le a kés védő tárcsát (4).
6833/,(5ҋ6'(&/$5$7,21
6833/,(5ҋ6'(&/$5$7,21

,W LV KHUHZLWK
,W LV KHUHZLWK
FRQÀUPHG
WKDW WKH
WKDW
HTXLSPHQW
WKH HTXLSPHQW
PHQWLRQHG
PHQWLRQHG
RQ
FRYHU
WKHvédő
RI
FRYHU
WKHVH
RI
LQVWUXFWLRQV
WKHVH LQVWUXFWLRQV
FRPSO\
XVH FRPSO\
ZLWK WKH
ZLWK
GLUHFWLYH
WKH GLUHFWLYH
%037 %037
- Csavarjuk
kiFRQÀUPHG
a gombot
(9),
majd
távolítsuk
elWKH
a RQ
kés
tárcsát
(4).IRU XVHIRU
UHODWLYHWRWKH(XURSHDQUHJXODWLRQ(1RQDQWLGLVWXUEDQFH
UHODWLYHWRWKH(XURSHDQUHJXODWLRQ(1RQDQWLGLVWXUEDQFH

7KH'HXWVFKH%XQGHVSRVWKDVEHHQLQIRUPHGRIWKHPDUNHWLQJRIWKLVHTXLSPHQWDQGKDVWKHULJKWWRFRQWUROLWVDSSOLFDWLRQ
7KH'HXWVFKH%XQGHVSRVWKDVEHHQLQIRUPHGRIWKHPDUNHWLQJRIWKLVHTXLSPHQWDQGKDVWKHULJKWWRFRQWUROLWVDSSOLFDWLRQ

6$)(7<
6$)(7<
0$,1692/7$*(
0$,1692/7$*(

%HIRUHSOXJJLQJLQFKHFNWKDWWKHPDLQVYROWDJHFRUUHVSRQGVWRWKHYROWDJHLQGLFDWHGRQWKHIRRGVOLFHU
%HIRUHSOXJJLQJLQFKHFNWKDWWKHPDLQVYROWDJHFRUUHVSRQGVWRWKHYROWDJHLQGLFDWHGRQWKHIRRGVOLFHU
GDWDSODWH
GDWDSODWH



,16758&7,21)2586(
,16758&7,21)2586(

 2QFHXQZUDSSHGSODFHLWVRWKDWWKHRQRIIVZLWFKLVLQIURQWRIWKHRSHUDWRUɑ
 2QFHXQZUDSSHGSODFHLWVRWKDWWKHRQRIIVZLWFKLVLQIURQWRIWKHRSHUDWRUɑ
 5HJXODWHWKHWKLFNQHVVRIWKHVOLFHGHVLUHGE\WXUQLQJWKHJUDGXDWHGNQREɑ
 5HJXODWHWKHWKLFNQHVVRIWKHVOLFHGHVLUHGE\WXUQLQJWKHJUDGXDWHGNQREɑ
 3ODFHWKHIRRGWREHVOLFHGRQWKHVOLGLQJFDUULDJHSXVKLQJDJDLQVWWKHIRRGKROGHUDUPIDFLQJWKHEODGHPDNLQJVXUHWKDWWKHIRRG
 3ODFHWKHIRRGWREHVOLFHGRQWKHVOLGLQJFDUULDJHSXVKLQJDJDLQVWWKHIRRGKROGHUDUPIDFLQJWKHEODGHPDNLQJVXUHWKDWWKHIRRG
LVUHVWLQJDJDLQVWWKHPRYDEOHEXONKHDGɑ
LVUHVWLQJDJDLQVWWKHPRYDEOHEXONKHDGɑ
 6ZLWFKRQWKXVDFWLYDWLQJWKHEODGHɑ
 6ZLWFKRQWKXVDFWLYDWLQJWKHEODGHɑ
 $IWHUXVHWXUQWKHJUDGXDWHGNQREEDFNWRSRVLWLRQ´µɑ
 $IWHUXVHWXUQWKHJUDGXDWHGNQREEDFNWRSRVLWLRQ´µɑ
7KHIRRGJULSVKRXOGQRWEHUHPRYHGXQOHVVWKHVKDSHDQGVL]HRIWKHIRRG
7KHIRRGJULSVKRXOGQRWEHUHPRYHGXQOHVVWKHVKDSHDQGVL]HRIWKHIRRG
GRHVQRWDOORZLWVXVH
GRHVQRWDOORZLWVXVH





Az ábrán
látható
módon
a kés
(3)IDFHV
mindkét
&OHDQ
WKH
EODGH
  RQ
ERWK
DV
&OHDQ
WKH
EODGH
RQ
ERWK
IDFHV
DV
oldalát
tisztítsuk
meg.
LQGLFDWHGLQWKHGUDZLQJ
LQGLFDWHGLQWKHGUDZLQJ

A szelet terelőlemez megtisztítása (18)
&/($1,1*2)7+(6/,&('()(&725
&/($1,1*2)7+(6/,&('()(&725 
 ɑ ɑ
A szelet terelőlemez levételéhez lazítsuk ki a csavarokat (19).
/RRVHQWKHVFUHZV
/RRVHQWKHVFUHZV 
 WRUHPRYHWKHVOLFHGHIHFWRU
WRUHPRYHWKHVOLFHGHIHFWRU 
 

:+((/&/($1,1*
:+((/&/($1,1*
Kerék
tisztítása
$IWHUPDQ\VKDUSHQLQJRSHUDWLRQVFOHDQWKHHPHU\ZKHHOVIURPWKHVKDUSHQLQJ
$IWHUPDQ\VKDUSHQLQJRSHUDWLRQVFOHDQWKHHPHU\ZKHHOVIURPWKHVKDUSHQLQJ
Több
élezési műveletet követően egy drótkefével tisztítsuk meg a csiszoló kerekeket.
UHVLGXDOVE\DPHWDOOLFEUXVK
UHVLGXDOVE\DPHWDOOLFEUXVK
6




7528%/(6+227,1*
7528%/(6+227,1*
86()8/6,1)250$7,21$1'&21752/6
7. hibaelhárítás
86()8/6,1)250$7,21$1'&21752/6

7UDQVPLVVLRQ
hasznos információk és szabályozási lehetőségek

7KH WUDQVPLVVLRQ LV PDGH E\ D PXOWLJULS EHOW W\SH WKH UHJXODWLRQ LV QRW QHFHVVDU\ EHFDXVH WKH DGKHUHQFH LV SHUIHFW IRU D ORW RI

7UDQVPLVVLRQ
\HDUV
Meghajtás
7KH
WUDQVPLVVLRQegy
LV PDGH
D PXOWLJULS
EHOW W\SHhajtószíj
WKH UHJXODWLRQ
QRWszabályozást
QHFHVVDU\ EHFDXVH
WKH DGKHUHQFH
SHUIHFW IRU
D ORW RI
A meghajtást
nagyE\
tapadású
(multigrip)
végzi,LVez
nem igényel,
mivel aLVtapadás
évekig
töké
3D\DWWHQWLRQQRWWRGLUW\LWE\IDWRURLOEHFDXVHLWZLOOEHFRPHVOLSSHU\DQGORVHWKHDGKHUHQFH
\HDUV

,QWKLVFDVHLWPXVWEHUHSODFHGWDNLQJFDUHRIGHJUHDVLQJERWKWKHPRWRUSLQDQGWKHSXOOH\
letes működést biztosít.
 -3D\DWWHQWLRQQRWWRGLUW\LWE\IDWRURLOEHFDXVHLWZLOOEHFRPHVOLSSHU\DQGORVHWKHDGKHUHQFH
Ügyeljünk, hogy a szíjra zsír, olaj ne kerüljön, mivel ettől a szíj csúszóssá válik, elveszti tapadását.
 (OHFWULFFDEOH
-,QWKLVFDVHLWPXVWEHUHSODFHGWDNLQJFDUHRIGHJUHDVLQJERWKWKHPRWRUSLQDQGWKHSXOOH\
Ez esetben cseréljük ki a szíjat ügyelve, hogy a csere során a hajtótüske és a tárcsa is zsírtalanítsuk.
&KHFNSHULRGLFDOO\LWVFRQGLWLRQ WKHUHPXVWQRWEHDQ\MRLQW ɑ,IWKHFDEOHLVGDPDJHGLWKDVWREHUHSODFHGE\WKHPDQXIDFWXUHULWV

(OHFWULFFDEOH
DIWHUVDOHVFXVWRPHUɑ
VHUYLFHRUE\SHRSOHZLWKDVLPLODUTXDOLÀFDWLRQWRDYRLGDQ\GDQJHUɑɑ
Tápkábel
&KHFNSHULRGLFDOO\LWVFRQGLWLRQ
ɑ,IWKHFDEOHLVGDPDJHGLWKDVWREHUHSODFHGE\WKHPDQXIDFWXUHULWV
Rendszeresen ellenőrizzük WKHUHPXVWQRWEHDQ\MRLQW
a tápkábel állapotát (kötés,
toldás tilos), és amennyiben sérülést észlelünk, az áramütés veDIWHUVDOHVFXVWRPHUɑ
V
HUYLFHRUE\SHRSOHZLWKDVLPLODUTXDOLÀFDWLRQWRDYRLGDQ\GDQJHUɑ
ɑ
%ODGH


szélyét megelőzendő kizárólag a gyártónál, a gyártó által kijelölt hivatalos szakszervizben
vagy képzett szakemberrel
7KHEODGHKDVWREHUHSODFHGZKHQLWLVQRPRUHSRVVLEOHWRVKDUSHQLWRUZKHQWKHɑ
GLVWDQFHEHWZHHQWKHFXWWLQJSDUWRIWKH
cseréltessük azt ki.
%ODGH

EODGHDQGWKHEODGHSURWHFWRULVPRUHWKDQɑ
PP

7KHEODGHKDVWREHUHSODFHGZKHQLWLVQRPRUHSRVVLEOHWRVKDUSHQLWRUZKHQWKHɑ
GLVWDQFHEHWZHHQWKHFXWWLQJSDUWRIWKH
Körkés (3)
EODGHDQGWKHEODGHSURWHFWRULVPRUHWKDQɑ

PP
(PHU\ZKHHOVRIWKHVKDUSHQHUJURXS

ɑ
Amennyiben a kést már a továbbiakban nem lehet élezni, vagy amennyiben a kés vágó éle és a védőelem közötti távol7KHVHZKHHOVDIWHUDORWRIVKDUSHQLQJRSHUDWLRQVORVHWKHLUDEUDVLYHDFWLRQDQGWKH\PXVWEHUHSODFHG
ság a 6 mm-t meghaladja, cseréltessük ki a kést.
(PHU\ZKHHOVRIWKHVKDUSHQHUJURXS  ɑ
7KHVHZKHHOVDIWHUDORWRIVKDUSHQLQJRSHUDWLRQVORVHWKHLUDEUDVLYHDFWLRQDQGWKH\PXVWEHUHSODFHG
6OLGLQJEDUIRRGWUD\JURXSFDUULDJH
Élező egység csiszoló kerekei (10)   OXEULFDWLRQ 
:KHQWKHVOLGLQJRIWKHIRRGWUD\JURXSFDUULDJHSUHVHQWVVRPHIULFWLRQVLWLVQHFHVVDU\WRSURFHHGZLWKWKHOXEULFDWLRQRIWKHEDUV
A kerekek számos csiszolást követően elveszítik koptató, köszörülő képességüket. Ez esetben cseréljük ezeket.
6OLGLQJEDUIRRGWUD\JURXSFDUULDJH
  OXEULFDWLRQ 
 DQG  VHHWKHSLFWXUHFOHDQWKHPFDUHIXOO\DQGWKHQSXWVRPHRLOGURSVE\WKHSURSHURLOHU
 DQGOHWWKHFDUULDJHVOLGLQJ

:KHQWKHVOLGLQJRIWKHIRRGWUD\JURXSFDUULDJHSUHVHQWVVRPHIULFWLRQVLWLVQHFHVVDU\WRSURFHHGZLWKWKHOXEULFDWLRQRIWKHEDUV
Csúszó tengelyes étel tálca és kocsi (7) kenése

DQG  VHHWKHSLFWXUHFOHDQWKHPFDUHIXOO\DQGWKHQSXWVRPHRLOGURSVE\WKHSURSHURLOHU
 DQGOHWWKHFDUULDJHVOLGLQJ
Amennyiben
az étel tálca csúcsása akadozik, nehézkessé válik, a tengely (29) és a persely
(28) kenése elégtelenné vált.

Alaposan tisztítsuk meg ezeket, majd olajozóval (30) vigyünk fel pár cseppet ezekre.
7

28

7

28

30
30

29
29

:$67(',6326$/
8. környezettudatos selejtezés
:$67(',6326$/
környezetvédelmi utasítás
(19,5210(17$/3527(&7,21$'9,&(

Amikor a készülék eléri élettartamának végét, ne dobjuk közönséges lakossági hulladéktárolóba. Vigyük
(19,5210(17$/3527(&7,21$'9,&(
kifejezetten
eletromos és elektronikus készülékek átvételére jogosult hulladékgyűjtő udvarba. A készülé:KHQWKLVSURGXFWUHDFKHVWKHHQGRILWVOLIHLWFDQQRWEHGLVSRVHGRIZLWKRUGLQDU\GRPHVWLFZDVWH
ken,
az útmutatóban vagy a csomagoláson szerepelnie kell egy ezt jelző
piktogram. Előfordulhat, hogy
,WPXVWEHWDNHQWRDVSHFLDOFROOHFWLRQSRLQWIRUWKHGLVSRVDORIHOHFWULFDODQGɑ
HOHFWURQLFJRRGVɑ
:KHQWKLVSURGXFWUHDFKHVWKHHQGRILWVOLIHLWFDQQRWEHGLVSRVHGRIZLWKRUGLQDU\GRPHVWLFZDVWH
egyes
anyagok
helyreállíthatók:
kérjük
gondosan
tanulmányozzuk
át
az
útmutatót.
7KHUHLVDQH[SODQDWRU\V\PERORQWKHLWHPLQWKHLQVWUXFWLRQPDQXDORURQWKHSDFNDJLQJɑAz anyagok helyreál,WPXVWEHWDNHQWRDVSHFLDOFROOHFWLRQSRLQWIRUWKHGLVSRVDORIHOHFWULFDODQGɑ
HOHFWURQLFJRRGVɑ
lítása,
újbóli felhasználása illetve a régi készülékek újrahasznosításának
minden egyéb formája azt je6RPHPDWHULDOVPD\EHUHFRYHUHGSOHDVHUHDGWKHLQVWUXFWLRQVFDUHIXOO\ɑ
0DWHULDOUHFRYHU\UHXVHRURWKHUIRUPV
lenti,
hogy
fontos
szerepet
játszhatunk
környezetünk
védelmében.
7KHUHLVDQH[SODQDWRU\V\PERORQWKHLWHPLQWKHLQVWUXFWLRQPDQXDORURQWKHSDFNDJLQJɑ
RIUHF\FOLQJIRUROGDSSOLDQFHVPHDQWKDW\RXFDQɑSOD\DQLPSRUWDQWSDUWLQHQYLURQPHQWDOSURWHFWLRQɑ
Az
eletromos és elektronikus készülékek átvételére jogosult hulladékgyűjtő
udvarok helyével kapcsolato6RPHPDWHULDOVPD\EHUHFRYHUHGSOHDVHUHDGWKHLQVWUXFWLRQVFDUHIXOO\ɑ
0DWHULDOUHFRYHU\UHXVHRURWKHUIRUPV
3OHDVHDVN\RXU/RFDO$XWKRULW\ZKHUH\RXUUHF\FODEOHZDVWHIDFLOLWLHVDUHVLWXDWHG
san
forduljunk a helyi hatóságokhoz.
RIUHF\FOLQJIRUROGDSSOLDQFHVPHDQWKDW\RXFDQɑ
SOD\DQLPSRUWDQWSDUWLQHQYLURQPHQWDOSURWHFWLRQɑ
3OHDVHDVN\RXU/RFDO$XWKRULW\ZKHUH\RXUUHF\FODEOHZDVWHIDFLOLWLHVDUHVLWXDWHG
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