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1 Prefață
Stimate client, dragă client,
Ați achiziționat aparatul unic "der Gerät" din întreaga lume. Prin achiziționarea acestei mașini de
tăiat avansate tehnologic ați recunoscut semnele timpului și acum sunteți în măsură să satisfaceți
cerințele ridicate ale bazei dvs. de clienți.
Igiena, productivitatea și eficiența sunt foarte importante pentru noi. În concordanță cu acestea, după cer-

cetări și teste ample, am implementat inovația noastră pe baza cunoașterii îndelungate a industriei
și am dezvoltat acum o mașină pentru dvs., care a revoluționat industria și vă va încânta în munca
de zi cu zi și clienții dvs.
Mașina a fost proiectată astfel încât să poată fi utilizată de utilizatori relativ neexperimentați după o
scurtă informare. Pentru a vă asigura o durată lungă de viață, vă rugăm să citiți cu atenție întregul
manual de utilizare înainte de a utiliza mașina. Trebuie respectat conținutul tehnic (specificația)
mașinii dvs. alese. Trebuie respectate instrucțiunile de siguranță conținute în acesta.
Vă mulțumim pentru încrederea dvs. în noi și vă dorim mult succes în utilizarea noii masini.

Echipa Alkadur RobotSystems GmbH
Trebuie respectate înainte de prima punere în funcțiune:
Pentru a funcționa corect aparatul, instrucțiunile de utilizare trebuie citite cu atenție de o
persoană responsabilă înainte de prima utilizare.

Drepturile de autor și design protejate: nici o reproducere fără consimțământul scris al Alkadur RobotSystems

P 4 din 24

Versiunea română

1.1 Despre manual
Aceste instrucțiuni de utilizare reprezintă o parte integrantă a mașinii și vă oferă informații importante
privind punerea în funcțiune, siguranța, utilizarea corectă și îngrijirea mașinii.
Instrucțiunile de utilizare trebuie să fie disponibile permanent pe mașină. Trebuie citit și folosit de
fiecare persoană responsabilă pentru punerea în funcțiune, operarea și curățarea mașinii.
Păstrați acest manual într-un loc sigur și treceți-l cu mașina la următorii proprietari. Aceste instrucțiuni de utilizare nu pot lua în considerare orice utilizare posibilă.
Pentru mai multe informații sau probleme care nu sunt tratate suficient de detaliat în acest manual,
vă rugăm să contactați direct serviciul nostru pentru clienți.

1.2 Notați Simbolurile de informare si cuvindtele de semnalizare
Citește fiecare explicație simbolică cu atenție!
Urmați toate măsurile enumerate pentru a evita rănirea personală.
Persoane și pagube materiale
Simbol și cuvânt de avertizare

sens
Nerespectarea acestui lucru poate duce la
vătămări grave.
Acest lucru poate duce la vătămări minore sau
moderate.
Realizarea informațiilor cu acest simbol este
un avantaj.
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1.3 Destinația utilizării
Această mașină este potrivită numai pentru uz comercial. Utilizați această mașină numai pentru
tăierea cărnii pe o tepusa.
Trebuie respectate dimensiunile scutului de rotisor (informații despre acest lucru în capitolul "Date
tehnice ale mașinii")

Pericol datorat utilizării necorespunzătoare!
o Dacă mașina este folosită într-un mod diferit, pot apărea pericole.
o Procedurile descrise în acest manual trebuie întotdeauna urmate.
______________________________________________________________________________
Riscul este suportat numai de către consumator, în cazul în care revendicările de orice fel din
cauza daunelor cauzate de folosirea necorespunzătoare apar.

1.4 Limitarea răspunderii
Alkadur RobotSystems GmbH nu își asumă răspunderea directă sau indirectă. Al-kadur RobotSystems GmbH nu este răspunzător pentru daunele rezultate din utilizarea neglijentă sau instalarea
defectuoasă a mașinii, nici pentru mașină, nici pentru persoane.

1.5 Instrucţiuni de siguranță
______________________________________________________________________________
Curentul electric! Contactul cu cablurile sau componentele active poate
cauza moartea!
o Nu utilizați mașina dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate. Înainte de a
utiliza mașina, instalați un nou cablu de alimentare de către serviciul pentru clienți sau de
către un specialist autorizat.
______________________________________________________________________________
Pentru o manipulare sigură a mașinii, respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.
o Mașina este destinată numai pentru uz comercial. Este destinata tăierii cărnii. Nu utilizați în
niciun caz în alte scopuri!
o Mașina nu trebuie utilizată de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate sau
lipsă de cunoștințe.
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o Înainte de utilizare, verificați deteriorarea externă vizibilă a componentelor, a cablului de
conectare și a fișei de conectare.
o Reparațiile pot fi efectuate numai de către un specialist sau de către serviciul nostru pentru
clienți.
o Componentele defecte pot fi schimbate de către serviciul nostru pentru clienți pentru piese
de schimb originale în timpul perioadei de garanție.
o Utilizarea accesoriilor terților care nu sunt furnizate de noi este strict interzisă și poate afecta
grav funcționarea sau chiar pune în pericol operatorul.
o Modificările structurale sau utilizarea accesoriilor terților care nu sunt furnizate de noi sunt
irevocabile și anulează imediat garanția (informații detaliate din capitolul "Garanție")
o Asigurați-vă că componentele mașinii sunt bine curățate înainte de utilizare.
o Trageți întotdeauna cablul de alimentare la conexiune. Nu pe cablul de conectare.
o Mașina va fi protejată de căldură, umiditate, lumină directă a soarelui, praf, depuneri de
murdărie și mai ales umiditate (ploaie, zăpadă etc.) și agenți de curățare chimic agresivi,
precum și alte corpuri străine.
o Mediul mașinii trebuie să fie menținut curat și conform cu alimentele, în conformitate cu reglementările privind serviciile alimentare.
Conectorii, cablurile de alimentare și extensiile cablurilor trebuie protejate împotriva căldurii, uleiului fierbinte, muchiilor ascuțite.
Înainte de a acționa "comutatorul de oprire de urgență", păstrați o distanță de cel puțin 30 cm
de mașină.
Pericol datorat pieselor în mișcare ale componentelor mașinii!
o La punerea în funcțiune (procesul de tăiere) este esențial să se mențină o distanță de siguranță de cel puțin 30 cm.
o În cazul unei funcționări defectuoase sau a unei defecțiuni totale, contactați imediat serviciul
nostru post-vânzare. Nu efectuați reparații neautorizate până când personalul calificat nu a
fost informat sau instrucțiunile telefonice furnizate.
Orice modificări sau alte modificări ale mașinii nu trebuie efectuate fără consimțământul nostru prealabil.

2 Înainte de prima utilizare
2.1 Despachetarea
Pentru a despacheta mașina, procedați după cum urmează:
o Scoateți mașina din cutia de lemn.
o Îndepărtați toate ambalajele și filmele de protecție.
o Nu scoateți plăcuța cu date tehnice
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2.2 Parti componente robot
1) Robot taiat kebab
2) Lamă circulară
3) Set de pastrat la cald cu trei piese
Tavă din față
Cada din spate
Tablă perforată
4) Cablu de conectare
5) Trei plăci de protecție
Protecție dreapta
Protectie stanga
Suprafața de protecție
superioară
6) Unitate de praijire
7) Tepusa rotativa
8) Plită
9) Cheie Allen
10) Pila de ascutire
11) Dispozitive de fixare
7
12) Mânere pentru ajustarea grilei 0

2
3

1

4
0
5
0

6
0

9

10
1

8
0
12
11

o Verificați integralitatea livrării.
o Verificați conținutul pentru deteriorări vizibile.
o Raportați livrarea incompletă sau daunele cauzate de ambalarea defectuoasă sau de
transport către furnizor imediat.

Drepturile de autor și design protejate: nici o reproducere fără consimțământul scris al Alkadur RobotSystems

P 8 din 24

Versiunea română

2.3 Elemente ale robotului
3
0

4
0

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)
12.)
13.)
14.)
15.)
16.)

10
Axa X
Brat pivotant
9
Tub tepusa
0
Axa Z
Panou de comanda
Cuite de control
Interupator de urgenta
Mâner de reglare prin apăsare
Piulita de reglare a grosimii de taiere
Piulita de fixare a grosimii de taiere
reglata
Dispozitive de fixare tepusa (jos)
Fixare (sus) tepusa
Picioare reglabile pe inaltime
Fixarea tepusei cu surub de strangere
Tepusa pentru carne
Unitatea de prajiere (prezentată în GD5)

16

12
1

7

5

6
0

2
1
13
1
8
0

15
11
1

14
1

2.4 Suprafața de montare a mașinii
o

Asamblarea pieselor are loc numai la locul de folosire final

Pentru a asigura funcționarea în siguranță a mașinii, amprenta trebuie să îndeplinească
următoarele criterii:
o Mașina poate fi configurată numai pe o bază solidă, stabilă, sigură și la nivel, din oțel inoxidabil (oțel inoxidabil), pliată pe toate laturile, sudată.
o Amprenta ar trebui să fie minim:
800x800x1250 DCR-2/4
800x800x1150 DCR-3/5
800x800x1460 DCR-6/7
o Blaturile din lemn sau din plastic nu sunt permise.
o Mașina trebuie să fie echipată cu vasul de unsoare în timpul funcționării.
o Distanța minimă de perete a dispozitivului DCR-X este de 200 mm. Mașina trebuie să fie
conectată în conformitate cu reglementările în vigoare și trebuie utilizată numai într-o
încăpere bine ventilată pentru a preveni formarea de concentrații inadmisibile de produse de
ardere dăunătoare.
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o Asigurați accesul bun la soclu.
o Bratul mobil de tăiere nu trebuie să fie afectat.
o Scaparea mașinii poate duce la vătămări grave.
o Când instalați mașina, purtați mănuși antiderapante.
o Mașina trebuie ridicată și instalată de catre două persoane.
o Atenție! Nu ridicați de bratul pivotant sau taietor. Risc de rănire!
o Asigurați-vă că mașina este poziționată orizontal.
o Trebuie respectate reglementările valabile privind protecția împotriva incendiilor din
țara respectivă.

2.5 Detaliile tehnice ale mașinii (specificatiile)
Greutatea suportata de tepusa:
DCR-3/5 Ø550x600H
DCR-2/4 Ø550x750H
DCR-6/7 Ø550x950H

max. 60 kg
max.110 kg
max.150 kg

Consum energetic

max. 025 KW

nivelul de zgomot

ca. 70 dB

Tensiunea de alimentare

110V/ 230V/ 1Ph/50Hz/60Hz

Drepturile de autor și design protejate: nici o reproducere fără consimțământul scris al Alkadur RobotSystems

P 10 din 24

Versiunea română

2.6 Dimensiune: 710x680x1200 mm DCR-2L/4L

DCR-2L / 4 L

2.7 Dimensiune:710x680x1100 mm DCR-3S/5S

DCR-3S / 5S
1
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2.8 Dimensiune: 710x680x1415 mm DCR-6XL/7XL

DCR-6 XL/ 7XL

3 Configurarea aparatului:
3.1

Structura dispozitivului / scurtă descriere

Robotul pentru kebab este alcătuit dintr-o carcasă din oțel inoxidabil (CrNi 1.4301). De asemenea,
grila este realizată dintr-o carcasă din oțel inoxidabil (CrNi 1.4301). Mai jos este un știft de pivotare, acesta este introdus în deschiderea bratului pivotant. Tepusa este fixată într-un suport separat. Tepusa este fixata în sus și în jos astfel încât să stea vertical în fața grătarului. Cu plăcile de
protecție (plăci de căldură), căldura poate fi îndreptată spre grătar. Acest lucru crește eficiența
energetică. Rețineți mai multe informații importante și detaliate despre mașină din capitolul "Înainte
de prima utilizare"

3.2 Instalare
Așezați mașina la ultimul loc de instalare cu două persoane, pentru a face acest lucru, ridicați mașina
de jos pe cele două osii și așezați-o pe blat cu picioarele de cauciuc. Aliniați mașina cu picioarele
de cauciuc orizontale. Brațul cuțitului indică spre față.

3.3 Montarea elementelor
Pentru a evita pericolul și deteriorarea, asamblati robotul în modul urmator.
Nu săriți pașii!
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Înainte de a conecta cablul, setați comutatorul principal în poziția "0".
Comutatorul principal în poziția "1" pentru a porni aparatul. Panoul tactil pornește
sistemul.

Pentru a funcționa corect aparatul, instrucțiunile de utilizare trebuie citite cu atenție de o
persoană responsabilă.
În timpul procesului de tăiere, mașina trebuie ținută la distanță.

Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că comutatorul de oprire de
urgență nu este în poziția apăsată.
Când aparatul este pornit și butonul de oprire de urgență este apăsat, în
partea stângă sus a panoului tactil sunt afișate patru puncte roșii.
Deblocați butonul de oprire de urgență și apăsați butonul
"Reset Controller".
După aceasta, apar patru puncte verzi.
Dacă butonul de oprire de urgență nu este apăsat, se afișează direct patru puncte
verzi.

După ce comutatorul principal este rotit în poziția "1", panoul tactil va porni și va fi
pregătit pentru operare.
Apăsând pe steagul din Germania, este posibil să modificați setarea de limbă a panoului tactil. Se afișează steagul țării respective, iar sistemul preia limba națională.

Apoi apăsați butonul de referință de două ori în succesiune rapidă pentru a putea
apropia poziția de referință cu brațul de tăiere. Brațul de tăiere se mișcă înainte
și tot drumul pana sus.

„Der Gerät“ este acum pregătit pentru instalarea unității de prajiire și a setului de
mentinere la cald.

3.4 Ansamblu Grill
Montați furtunul de gaz la unitatea de grătar. (Nu este disponibil cu grătar electric)
E-Grill Instalarea este analogică.
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Scoateți elementul de fixare al unității de grătar prin deșurubarea celor două șuruburi.
Dacă este preasamblat pe unitatea de grătar, altfel disponibil în "cutia de accesorii".

Introduceți suportul unității de grătar în locașul brațului pivotant.

Înșurubați unitatea de grătar cu ajutorul unui imbus cu element de fixare

Când strângeți, asigurați-vă că unitatea de grătar rămâne ușor deplasabilă.

Introduceți placa de protecție dreaptă / stângă de sus în găurile de reținere furnizate în partea
superioară și inferioară.

Împingeți scutul superior din partea frontală pe șuruburile de fixare.

Glisați unitatea de grătar până la spate, pe ghearele negre din partea laterală.

În timpul prăjirii, reglați unitatea de grătar numai de la mânerele stea.
Verificați în mod repetat dacă mașina este în poziție verticală!

3.5 Set de mentinere la cald
Așezați placa de căldură pe amprenta din fața axei X.
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Așezați panoul frontal pe placa fierbinte. Fără placa perforată
Asigurați-vă că marginea scurtă a tăvii indică spre mașină.

Introduceți tava din spate în tava frontală. Înșurubați mai întâi picioarele de metal
furnizate fișelor existente. Reglați tava orizontal și vedeți dacă unitatea de grătar poate
fi rotită peste marginea tavii.

Introduceți placa perforată în tava din față.
Umpleți tava din față cu aproximativ 1-1,5 litri de apă.
Aparatul este gata după acești pași. Dacă este necesar, utilajul poate fi oprit, vezi capitolul "Oprirea
mașinii" sau inserarea si fixarea tepusi poate incepe direct.

4 Punerea în funcțiune
4.1 Introducerea rotisorului
Notă: Bratul de tăiere trebuie poziționat în pozitia de referință!
Meniul principal vizibil pe ecran.

Țineți săgeata apasata până când știftul filetat al punctului de rotație indică înainte
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Deșurubați șurubul în sens invers acelor de ceasornic până când gaura de localizare este complet
deschisă.
Mai întâi puneți tepusa cu carne în suportul inferior, apoi îndreptați-o.

Împingeți manșonul de ghidare superior în sus. Acum așezați tepusa cu carne în poziție verticală și
coborâți manșonul de ghidare superior. Tepusa cu carne se poate roti acum liber.

Strângeți tepusa în suportul inferior cu cheie imbus.
Nota:
Acum, reglați unitatea de lamă la grosimea dorită a felierii (carnii). Rotiți senzorul de presiune (butonul stea negru pe brațul tăietor) în sens antiorar pentru a opri. Capitolul "Reglarea unității lamei".
Notă: Atunci când este ambalat, despachetați pachetul de carne și scoateți toate foliile de protectie.
Prajiiti (numai) carnea despachetata la gratar!

5 Prajirea
Apăsați pe "Start Roast".
Acum, rotisorul se rotește.
Porniți / aprindeți grătarul. Respectați instrucțiunile de utilizare corespunzătoare!
Tragand sau împingând, cu mânerele închise, reglați distanța dintre unitatea de grătar și
rotisor cu mânerul stelar rezistent la căldură

1- Trageți plăcile de protecție mai aproape de tepusa, astfel încât căldura să emită
direct pe tepusa.
2- Deschideți unitatea de grătar la poziția dorită a prajirii.
3- Pentru a obține rezultate optime de prăjire, unitatea de grătar poate fi înclinată.
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Reglați distanța astfel încât carnea să nu fie arsă de căldură mare.
Înainte de începerea procesului de tăiere, asigurați-vă că, carnea este prajita suficient.
Nu tăiați niciodată când carnea este cruda sau inghetata.
Nerespectarea acestui lucru va deteriora aparatul.
Așteptați până când se atinge gradul dorit de prajire.

6 Procesul de tăiere
6.1 Opțiunea de tăiere "in modul automat"
Pentru primele tăieri, verificați / reglați grosimea de tăiere și presiunea de contact a brațului lamei.
Vezi capitolul: "Reglarea unității lamei“.
Verificați dacă setarea presiunii este în sens invers acelor de ceasornic pentru a opri. Brațul
cuțit se mișcă în mod repetat în timpul funcționării de sus în jos. Când ajustați această
mișcare, urmați setările optime.
Cu această opțiune este posibilă continuarea procesului de tăiere cu comenzi automate.

Apăsați butonul gri stânga,

pentru a specifica numărul dorit de rotații.
Apăsați pe "RET".
Apăsați pe "Cut Auto".
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Aparatul începe să taie automat. Va tăia o rundă. Apoi brațul de tăiere se mișcă în sus. În această
poziție, așteaptă până când se vor efectua rundele de rotatie stabilite anterior. "Rundele de prajire
ale carnii". Apoi, procesul de tăiere începe din nou automat de la început. Atâta timp cât: apăsați
tasta "Anulare tăiere" pentru a opri procesul de tăiere automată.

6.2 Opțiunea de tăiere "in modul manual“
Apăsând această opțiune, mașina taie o singură rotire și se oprește după această rotire.
Apăsați "Start cutting".
Acum, brațul de tăiere se îndreaptă spre rotisor și începe să taie.
Mașina taie acum o întoarcere completă și se oprește după această întoarcere.
Apăsați "stop cutting" pentru a opri procesul de tăiere.
După oprire, aparatul stochează ultima poziție a tepusei.
Apăsați "Start Cuting" pentru a continua tăierea anterioară.
Butonul "Cancel cutting" determină ca mașina să întrerupă procesul de tăiere. Poziția tepusei nu
este stocată.
Apăsați "Referință" pentru a schimba opțiunea de tăiere.

7 Reglarea unității de cuțit
La livrare, suportul de reglare este setat adiacent pentru a proteja lama. Reglați grosimea aproximativă a cărnii înainte de tăiere pentru prima dată.

Pentru a face acest lucru, apăsați butonul "Slefuire cuțit", brațul cuțitului se mișcă înainte spre partea
de jos. Slăbiți piulița de blocare (piulița care se află în afara barei de control) și utilizați cadranul
pentru a seta grosimea aproximativă a cărnii. Distanța dintre rama și lama circulară.
Pe rama cuțitului circular este un buton. Astfel, grosimea cărnii este stabilită arbitrar la tăiere

o Rotiți rotița de reglare în sens invers acelor de ceasornic pentru a tăia benzi
subitiri.
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o Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a tăia benzi groase.
După setarea dorită, strângeți piulița de fixare.
Apoi apăsați butonul "Șlefuirea cuțitului complet". Brațul cuțitului se mișcă în sus.

Brațul senzorului are o rozeta de culoare neagră pentru reglarea presiunii.
Rotiți mânerul rozetei negre în sensul acelor de ceasornic pentru a obține mai multă
presiune asupra rotisorului.
Rotiți mânerul rozetei negre în sens invers acelor de ceasornic pentru a obține mai puțină presiune
asupra rotisorului.
În timpul tăierii, vârful lamei circulare trebuie să fie ușor în contact cu suprafața carnii rotisate.

8 Ascutire cuțite, procesul de ascutire
Pentru șlefuire / ascuțire, trebuie utilizate accesoriile recomandate de producător. În timp ce ascuțiți
cuțitul, este important să luați măsuri de precauție.

Este esențial să purtați mănuși rezistente la tăiere atunci când șlefuți cuțitul.
Asigurați-vă că cuțitul este curat.
Apăsați "Switch Off Sharpen knife" pentru a începe procesul de ascutire.
Brațul de tăiere se mișcă acum în jos până la poziția de ascutire.
Apăsați pe "Sharpen knife".
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Acum apare un mesaj de avertizare.

Cuțitul se rotește.
Ascutiti cuțitul pornind de la spate cu un unghi de 17-20 °.

Apoi ascutiti cuțitul din față cu un unghi de 2-5 °.

Pentru performanta optimă a cuțitului, este important să se mențină același grad de ascutire de
fiecare dată.
Sau să utilizați dispozitivul de ascutire cuțit recomandat și dezvoltat de producător.

După terminarea procesului de ascutire, apăsați pe butonul "knife grinding ready".
Acum brațul de tăiere se deplasează în sus.
Apăsați pe butonul "Sharpen knife ready".
Acum apare meniul principal.
Lama circulară și accesoriile trebuie curățate temeinic după fiecare operație de șlefuire și
ascuțire. Fără curățarea anterioară, componentele nu trebuie să fie utilizate și puse în
funcțiune.

9 Schimbați cuțitele circulare
Deplasați brațul cuțitului în poziția inferioară. Capitolul "Opriți aparatul" și opriți-l.
Notă: Purtați mănuși rezistente la tăiere.
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Slăbiți roata de reglare pentru grosimea cuțitului, rotiți șuruburile de fixare din dreapta și din
stânga ale consolei de reglare spre exterior, dezasamblați brațul de reglare
în jos peste lamele.

Scoateți capacul lamei frontale.

Slăbiți șurubul central al cuțitului, dacă este necesar, împiedicați cuțitul. Risc crescut de tăieri!
Scoateți cuțitul.

Introduceți un cuțit nou sau mașină. Notă: cuțitul se potrivește într-o singură direcție și
este introdus în poziție prin intermediul unor șuruburi suplimentare.

Strângeți șurubul central.
Deplasați cu atenție cercul cuțitului o dată spre dreapta și spre stânga pentru
a vă asigura că cuțitul este montat corect și se rotește liber.
Utilizați șuruburile de fixare din dreapta și stânga cu două sau trei rotații pentru a atașa
suportul lamei.

Introduceți capacul lamei frontale.

Strângeți șuruburile de fixare la dreapta și la stânga.
Asigurați-vă că cuțitul este încă ușor de rotit.
O instalare defectuoasă poate provoca daune mari și răniri.
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Pentru aceasta, producătorul recomandă accesoriul pentru ascuțire CSE-2 disponibil în accesorii.
Acesta ascute cuțitele circulare la un unghi optim

10 Opriți aparatul
Când mașina a terminat de tăiat sau a fost apăsat "Cancel cutting“(Oprire taiere) și meniul principal este afișat: Apăsați butonul "Switch off/ knife grinding".
Brațul cuțitului se mișcă acum înainte și în jos.

Acum apare următoarea selecție:
Opriți mașina la comutatorul principal, comutatorul principal "0"

11 Curatare
Următoarele instrucțiuni trebuie respectate la curățarea mașinii.
o Mașina este proiectată în clasa de protecție IP 54 (este protejata impotriva stropirii, dar nu
si a presiunii). Din acest motiv, mașina trebuie să fie ținută departe de lichide de orice fel.
o Opriți mașina înainte de curățare.
o Trageți cablul de conectare din priză și lăsați-l să se răcească.
o Scoateți plăcile de protecție și curățați-le.
o Scoateți cuțitul și curățați-l.
Suportul de reglare, capacul și lama circulară sunt sigure în mașina de spălat
vase.Folosiți numai șervețele de curățare ușoare care au fost umezite cu
detergent convențional.
Nu folosiți niciodată abrazivi sau înălbitori, deoarece acestea vor deteriora suprafețele.
Asigurați-vă că nu intră lichid în mașină.
Plăcile arzătorului nu trebuie să intre în contact cu dispozitivul de curățare.
Pe brațul de tăiere al mașinii sunt senzori sensibili, care trebuie curățați cu atenție numai cu o
cârpă umedă, fără a se exercita presiune.
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Când curățați unitatea de grătar, asigurați-vă că ați deconectat conductele de alimentare.
Asigurați-vă că unitatea de grătar este răcită complet.

12 Intreținere
În funcție de timpul de funcționare, mașina trebuie verificată pentru buna functionare cel puțin o
dată pe an. Acest lucru trebuie efectuat de către un instalator calificat de gaze sau o fabrică prin
trimiterea mașinii. La înlocuirea pieselor defecte, rețineți că pot fi utilizate numai piese de schimb
originale.

13 Depanarea
o Majoritatea avertismentelor sunt afișate pe panoul tactil, deci respectați întotdeauna instrucțiunile de pe ecranul tactil.
o Contactați imediat serviciul de relații cu clienții dacă liniile verzi afișate pe ecran apar în
roșu.
o Tepusa nu trebuie să fie mai mare decât max. 78 cm.
o Dacă carnea rămâne pe cuțit, pe ecranul tactil se afișează un mesaj de eroare. Pentru a corecta eroarea, cuțitul trebuie curățat.

14 Garanție
Pentru acest produs, preluăm de la data vânzării garanția producătorului de 12 de luni (grătar de 6
luni și garanție materială). Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică părților cu uzura materiala.
Pretențiile dvs. legale de garanție în conformitate cu § 439 și BGB-E nu sunt afectate de acest
regulament.
Dacă mașina este folosită în mod necorespunzător, reparații efectuate independent sau alte
operațiuni care nu au fost efectuate de personalul nostru specializat, revendicarea garanției expiră.
În mod similar, daunele cauzate de transport, pentru care compania noastră nu este responsabilă,
sunt excluse din garanție.
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14.1 Serviciu clienți
Dacă aparatul funcționează defectuos, contactați serviciul nostru post-vânzare.
TRUS HoReCa Services SRL
Str. Mica Nr.5
500053 BRASOV
M: +40 752069205
T: +40 268513070
F: +40 268506187
@: loredana.ciubotaru@trus.ro
W. www.trus.ro
http://www.facebook.com/pages/Trus-HoReCa-Services/225120074269305?ref=hl

15 Dispoziție
La sfârșitul duratei de viață, acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri
menajere. Trebuie eliminat într-un punct de colectare pentru reciclarea deșeurilor
electronice de uz casnic. Simbolul de pe produs și din instrucțiunile de utilizare indică
acest lucru. Materialele sunt reciclabile conform etichetei. Odată cu reutilizarea
reciclării sau a altor forme de reciclare a echipamentului vechi, veți aduce o contribuție
importantă la protecția mediului. Informați-vă administrația municipală pentru locul de
depozitare responsabil.

Spatiu pentru note personale:
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