Atvākošanas iekārta W20960C.
Drošības noteikumi.
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Pirms darba uzsākšanas ir jāizlasa iekārtas eksploatēšanas instrukcija. Ražotājs nenes
atbildību par nepareiz eksploatētu iekārtu, kā ir norādīts instruktāžā.
Iekārta nav paredzēta lietot personām ( tai skaitā bērniem ), kam ir ierobežoti fiziskie, garīgie
traucējumi, kā arī personām kurām nav pieredzes vai zināšanu par ierīces darbību. Šīs
personas var darbināt iekārtu tikai ar uzrauga klātbūtni kam ir zināšanas par iekārtas darbību
( darbojās pēc eksploatācijas noteikumiem), nodota šāi personai eksploatācijā , nes atbildību
par šīm personām. Vajag uzmanīt bērnus, lai nespēlējas ar iekārtu.
Iekārtai ir jābūt sazemētai.
Iekārtas bojājuma gadījumā remontu veic specializēta darbnīca vai kvalificēta persona.
Nedrīkst veikt nekādus profilaktiskos darbus kad ir ieslēgta iekārta.
Iekārta nav paredzēta darbināt ārpus telpām. Tikai telpu iekšienē.
Elektrības padevei ir jābūt ierīkotai ar drošības slēdzi ne augstāku par 30 mA. Periodiski ir
jāpārbauda šī slēdža darbības funkcionalitāte.
Periodiski pārbaudiet tvaika ģeneratora caurules.
Esiet ļoti uzmanīgi atvākošanas procesā.
Neuzpildiet tvaika ģeneratoru ar ūdeni tā darbības laikā. Ja vēlaties uzpildīt, tad ir jāizslēdz
tvaika ģenerators un jāuzgaida vismaz 2 min.
Aizliegts vilkt aiz strāvas padeves vada. Strāvas padeves vads ir jāuzpasē, lai tuvumā
neatrastos kāds siltuma devējs , asi priekšmeti, asi stūri.
Pirms iekārtas ieslēgšanas vajag uzmanīties, rokām ir jābūt sausām.
Pirms iekārtas tehniskās apkopes atslēdziet iekārtu no strāvas padeves.
Iekārta ir jāmazgā ar līdzekļiem, kuri ir paredzēti saskarsmē ar pārtikas produktiem.
Neaizmirstiet pirms tam izslēgt iekārtu no strāvas padeves. Pēc tīrīšanas iekārtu vajag rūpīgi
izžāvēt un glabāt sausā vietā.

Lietošanas instrukcija.
Iekārta dod iespēju viegli to viegli montēt uz standarta vai pastiprinātajiem atvākošanas
galdiem. Kā arī uz cita veida izvēlētiem, rezervuāriem vai vannām.
1. Pirms darba uzsākšanas piepildiet tverti ar ūdeni. Nepārsniedziet norādīto ūdens līmeni,
pec tam, pieslēdziet iekārtu pie strāvas padeves 230V. Neieslēdziet iekārtu ja nav
piepildīta tvertne ar ūdeni.
2. Tvaika nazis uzsildās no tvaika, kas tiek padots no tvaika ģeneratora. Uzgaidiet kamēr
nazis uzsils līdz vajadzīgajai temperatūrai.
3. Ielieciet rāmītī virzītājā. Esiet ļoti uzmanīgi nazis ir ļoti ass uz dažas no iekārtas
sastāvdaļām kļūst ļoti karstas.
4. Ja jūs neapmierina naža leņķis vai temperatūra, noregulējiet nazi ar trim zem naža
novietotām skruvēm.
Uzmanību. Jums ir jābūt uzvilktiem termoizturīgiem cimdiem,lai neapdedzinātos.
Ja temperatūras līmenis jūs neapmierina un ir palicis kā iepriekš, tad uzgaidiet kādu
mirklītu un tad turpiniet darbu no jauna.

