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SZELETELŐ 

HASZNÁLATI, KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK 
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Előszó 
Köszönjük termékünkbe vetett bizalmát, egyben emlékeztetjük, hogy  mielőtt beüzemeli a 
szeletelőt, figyelmesen olvassa el a Használati, karbantartási utasításokat! 
A leírásban szereplő termék megfelel a mechanikus rizikófaktorok szabályozásának: 
2006/42/EG-2066/95/EG- 2004/108/EG, az  európai  rendelet EN 1974:1998+A1:Szeletelők 
biztonsági és higiéniai előírásainak. 
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1. BEVEZETŐ
1.1 A LEÍRÁS CÉLJA 

Ez a kezelői leírás a nevezett szeletelő használatához és karbantartásához szükséges minden 
fontos információt tartalmaz. 

Az utasítások betartásával  a kezelő    biztonságosan  és hosszú időn át használhatja a 
szeletelőt. 

1.2 A  LEÍRÁS MEGŐRZÉSE 
Biztos, száraz, a kezelő számára bármikor elérhető helyen tárolja ezt a leírást! Ajánlott egy 
másolat készítése! 
Bármely információ, javítás kéréséhez a gyártótól /szakszerviztől a műszaki vignetta adatai 
szükségesek! 
A szeletelő egész  élettartamára őrizze meg a Használati utasításokat,   elvesztése esetén 
kérjen újat a gyártótól! 
Figyelem: a leírásban szereplő kifejezések Jobbra, Balra, Elöl, Hátul  kifejezések a kezelői 
oldalról nézve értendők. 

1.3 A  SZELETELŐ RENDELTETÉSE 
A szeletelő alkalmazása kizárólag a gyártó által jóváhagyott felhasználásra és  a megtervezett 
formában, a leírtakban foglaltaknak megfelelően   lehetséges;  
Az utasítások csak a szerkezetileg teljesen ép,  működőképes szeletelőkre érvényes. 

A gépek csak a megadott élelmiszerekre  és méretű termékek szeletelésére alkalmasak. 
A gyártó nem vállal felelősséget anyagi személyi károkért a következő esetekben: 
- szakszerűtlen kezelés 
- használatára nem betanított személy kezeli a szeletelőt 
- felhasználó általi módosítás/javítás  
- nem eredeti, a modellre alkalmas alkatrész használata  

2. ÁLTALÁNOS
2.1 KORLÁTOK,BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

A szeletelő  folyamatos üzemelése a 3.1, 3.3, 3.4 fejezetekben  megadott termékekre, 
méretekre alkalmas. 

2.1.1 Környezeti feltételek 

Nem lehet a szeletelőt szabadban, időjárási viszontagságoknak kitéve, vagy párás, füstös 
illetve  savas és/vagy csiszoló-poros  helységben üzemelni ahol gyulladás vagy 
robbanásveszély áll fenn, vagy előírás a    robbanásgátló elemek használata 

- Hőmérséklet: -5 C  ÷ + 40 C⁰ 
- Páratartalom max. 95% 
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2.1.2 Általános biztonsági előírások 
A szeletelőt kizárólag használatára betanított személy kezelheti aki ezen leírást figyelmesen 
elolvasta. A kezelő 18. életévét betöltött,  egészséges pszichikai állapottal, az egyszerű 
mechanikus és elektromos elemek  normál használatára szükséges ismerettel és képességgel 
bíró személy lehet. 
A biztonságos használathoz kötelező a következő utasítások  betartása: 

- A gépet „Összeszerelés „ fejezetben leírtak szerint  szerelje össze! 
- A szeletelőt a kezelését nem ismerő  személyektől és gyermekektől távol  helyezze el! 
- A legnagyobb figyelemmel  dolgozzon, ne hagyja figyelmét elterelni! 
- Ne szeleteljen aki nem olvasta az utasításokat! 
- Ne hordjon bő, lengő  ruhát! 
- Ne engedjen szeleteléskor senkit közelébe! 
- Az adattáblát tilos levenni,  eltakarni vagy módosítani és azonnal cseréltetni ha 

olvashatatlan! 
- Tilos a védő borításokat eltávolítani, a mechanikus és elektromos biztonsági elemeket 

kiiktatni! 
- Csak az engedélyezett termékeket szeletelni! 
- A felületet ahová a szeletek esnek és a gép egész környékét, padlót mindig  tartsa 

tisztán és szárazon! 
- Ne használja rakodó felületnek, és ami nem a szeleteléshez tartozik,  ne tegye a 

szeletelőre! 
- Ne használja a szeletelőt ha normál elhasználódás révén a vágótárcsa  éle és a 

tárcsavédő gyűrű közötti táv nagyobb 6 mm-nél (7.2 fejezet) 
- Ne csatlakoztassa provizórikus vagy nem szigetelt vezetékkel az elektromos aljzatba! 
- rendszeresen ellenőrizze a tápvezeték épségét, rögzítését, ha szükséges, 

szakemberrel cseréltesse! 
- Üzemzavar, egyenetlen üzemelés, törés gyanú, helytelen forgás, szokatlan zaj esetén 

azonnal állítsa le! 
- Tisztítás, javítás előtt  húzza ki az elektromos tápvezetéket! 
- Teljesen visszahúzott kocsira helyezze fel a terméket és a szeletvastagság gomb 

rögzített. 
- A kocsit szeleteléskor kizárólag a karnál vagy fogantyúnál fogva mozdítsa 
- Tilos  nem a gyártó által mellékelt kellékeket használni szeleteléshez, 

- Extra karbantartáshoz hívjon 
szakszervizt ( köszörű, tárcsa, kés  csere) 

- 

2.2 GYÁRTÓI GARANCIA 

Helyes üzemelés, megfelelő teljesítmény garantálása összefügg az utasítások betartásával! 
A gyártó nem vállal felelősséget ha a kárt direkt /indirekt módon a  következők okozták: 

- A Használati, karbantartási utasítások be nem tartása 
- Az üzemelő helyen érvényes előírások be nem tartása 
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- Nem engedélyezett módosítás/javítás 
- Nem eredeti alkatrész használata 
- Különleges események 
Eladáskor megszűnik a szeletelő gyári garanciája, kivéve a 2006/42/EG Szabályt (Gyári 
konstrukciós hiba garancia) 

2.3 FELHASZNÁLÓI KÖTELESSÉGEK 
Hogy a felhasználó igényt tarthasson a gyári garanciára, szigorúan be kell tartania a leírás 
utasításait, különösen: 

- A szeletelőt rendeltetésének megfelelően használni 
- A szeletelőt rendszeresen karbantartani 
- A szeletelőt megbízható, és felelősségteljes személlyel kezeltetni 

2.4 ADATOK 

A szeletelőn található tábla tartalma: 
- gyártó, műszaki adatok és CE megfelelőség a baloldali lábazaton 

3. MŰSZAKI ADATOK

3.1 TÉRIGÉNY 
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Műszaki adatok 

teljesítmény (kör) 
Teljestmény(négyszög) 
Szeletvastagség max. 
Társaátmérő 
Bruttó súly 

Figyelem: termékeink folyamatos fejlesztése miatt előzetes értesítés nélküli adatmódosítás lehetséges. 

3.2 KÍSÉRŐ DOKUMENTUMOK ÉS KELLÉKEK 

- Használati, karbantartói utasítások  
- EG- nyilatkozat 
- Kellékek:késkivevő készlet (rendelésre) 

3.3 SZELETELHETŐ TERMÉKEK 
- minden szalámi féle(főtt, nyers, füstölt) 
- hús (csont nélküli)  mely minimum  +3 C⁰  hőmérsékletű 
- kenyér és sajt (természetesen kemény sajtok ) 

3.4 TILOS SZELETELNI 
 mert  ANYAGI KÁRT VAGY SZEMÉLYI SÉRÜLÉST OKOZNA: 

 - mélyfagyasztott termékek 
 - fagyott termékek 

  - csontos termékek (hús, hal) 
  - minden egyéb, evésre nem alkalmas termék 

vignetta 

a=gyártó 
b=műszaki adatok és CE- jel 

4. LEÍRÁS
4.1 KICSOMAGOLÁS 

Ellenőrizze a csomag épségét átvételkor! Ha  sérült,  jelentse a szállítónak és a helyi 
képviseletnek. 

1. szalagot vágja le
2. fémkapcsokat vegye ki
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3. Használati utasítást  vegye ki
4. továbbiakban kövesse a Használati,

karbantartói utasításokból a teendőket 

5. emelje ki a dobozból az elemeket (a)

6. emelje ki a gépet FIGYELEM: KÉT SZEMÉLY FOGJA A SZELETELŐT KIEMELÉSHEZ; SÚLY
NAGY RÉSZE A KÉS OLDALÁN!

7. ellenőrizze rendelés alapján a műszaki vignetta adatait

FIGYELEM: csomagolóanyagok normál háztartási 
hulladékkal eltávolíthatók! 

Ennek ellenére ajánlott a helyi hulladékgazdálkodási 
előírásoknak megfelelően a   szelektált, 
újrahasznosító eltávolítás. 

NE  SZENNYEZZE  A KÖRNYEZETET A CSOMAGOLÓANYAGGAL! 

4.2 FŐ ELEMEK 
1-indító gomb (fehér) 
2-stopp (piros) 
3-vignetta műszaki adatok 
4-láb 
5-szeletvastagság 
6-vezető lap 
7-biztonsági elem 
8-terméktartó 
9-nyomó fogantyú 
10-vágó tárcsa 
11-biztonsági gyűrű 
12-élező 
13-tárcsavédő gomb 
14-szeletirányító 
15-test 
16-kocsi rögzítő 
17-kocsi 
18-nyomó lap 
19-tárcsavédő 
20-tápvezeték 
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 RL 220 - RL250 

4.3 ÁLTALÁNOS 

A szeletelő megfelel az előírt irányvonalaknak  2006/42/EG- 2006/95/EG- 2004/108/EG és az 
Európai Szabályozásnak EN 1974:1998+A1. 
- kezelése, tisztítása, javítása biztonságos 
- rozsdamentes acél vagy az élelemmel érintkező részeknél megfelelően  rozsda ellen védett 
anyagok alkalmazásával  maximálisa higiénikus 
- erős, stabil szerkezete biztosít maximális szeletelési és teljesítménybeli pontosságot 
- folyamatos üzemelésre alkalmas 

A szeletelő lényegében egy testből és egy függőleges vagy szögben álló vágó- tárcsából  
melyet  elektromos motor hajt a termék szeleteléséhez, valamint sínen csúszó  kocsiból áll a 
terméktartó tálcával. 
A terméktartó  önrögzítős, hogy szeleteléskor a kívánt pozicióban tartsa a terméket. 
Szeletvastagság beállítható. 
Minden elem az érvényes  higiéniai és egészségügyi előírások szerint egy enyhén polírozott 
eloxált Al-Mg ötvözetből, rozsdamentes acélból, és élelemre alkalmas műanyagból  gyártott 
egy erős, megbízható, könnyen tisztítható, időben változatlanul tartós berendezéshez. 
A tárcsát  extrém halk üzemeléshez  meghajtó szíj  által alulra beépített  önszellőzős motor 
hajtja. 
Két kezelő gomb: START  , STOPP. Üzemjelző világít. 

Ez a vezérlő rendszer megakadályozza a szeletelő  nem akart indulását áramszünet után, 
tehát csak  megnyomva indul újra. 
A szeletelőn halk,  könnyen kezelhető élesítő berendezés van. 
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Tisztításhoz a terméktartó, az élesítő,  tárcsavédő  levehető. 

4.3.1 Biztonság 
Beépített mechanikus elemek: 

- Tárcsavédő gyűrű 
- Terméktartó csak akkor vehető le, ha a  vastagság beállító biztonsági pozición, a kocsi 

pedig a kezelő oldali végen van. Ha egyszer a  terméktartó  fogantyút elmozdítja, a 
szeletvastagság gomb blokkolt  helyzetben marad.. 

- Alap felszerelés  az  alumínium és átlátszó műanyag védőelemek  a terméktartón 

Elektromos biztonsági elemek: 
- Start/Stop gomb alacsonyfeszültséggel vezérelt áramkörrel,   mely ráadásul kéri az 

újra megnyomást áramszünet után. 
- Mikrokapcsoló, ha van,  az alacsonyfeszültségű kisegítő áramkörön, a motor 

bekapcsolásának minden lehetőségét kizárja ha a vágótárcsa burkolata nincs a 
helyén. 

4.3.2 Maradékveszélyek 

FIGYELEM: Bár a tárcsa körüli gyűrű az EU Szabvány EN 1974:1988+A1 szerint gyártott, nincs 
teljesen kizárva a sérülésveszély a vágótérben. 
A kés tisztításakor, élezésekor legyen óvatos, ne hagyja figyelmét elterelni! vegyen fel 
védőkesztyűt! 

5. BEÜZEMELÉSS
5.1  sima, vízszintes , súlyát + terméket elbíró helyre tegye a szeletelőt 

üzemeléshez! 
FIGYELEM: ügyeljen, hogy  semmi ne akadályozza a kocsi futását,  a termék felhelyezését! 

5.2 KEZELŐGOMBOK 

5.2.1 Start/Stop gombok 

 - Megnyomva a Start gombot (1), forog a 
vágótárcsa!  
- Az üzemjelző (2)  kigyulladása jelzi a 
helyes áramellátást 
- Megnyomva a Stop gombot (2), leáll a 
tárcsa. 
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5.2.2 Szeletvastagság beállító gomb 

- A szeletvastagságot órajárással 
ellentétesen  forgatva a 

gombot (3) állíthatja be! 
- Ellenőrizze a szeletvastagságot 

beállító szárny  működését, 
beállítását! 

- Ellenőrizze a kocsi és termék 
leszorító gördülékenységét! 

5.3 ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS 

A szeletelő közelében lévő NORMA megfelelő aljzatba csatlakoztassa: 
- teljesítmény védőbiztosíték 
- automata differenciál kapcsoló 
- földelés 

Előtte ellenőrizze a rendelkezésre álló hálózati feszültség adatait!  A szeletelőt 2 méteres 
tápvezetékkel és dugasszal szállítjuk. Bármely okból nem lenne elég ez a hosszúság, kizárólag 
villanyszerelővel cseréltesse, ne használjon  provizórikus hosszabbítót! 

6. SZELETELÉS

6.1 TERMÉK FELHELYEZÉSE 

1. Ellenőrizze, hogy a  szeletvastagság beállító  szárny biztonsági helyzetben van
rögzítve!

2. A kocsit húzza teljesen  a „felrakó” pozicióba,  (kezelő felől)
3. A termék leszorítót emelje fel, tegye nyugalmi pozicióba
4. Élelmiszer terméket  tegye fel tartóra, (érjen a kezelő felőli oldalnak); rögzítse enyhe

nyomással a leszorítóval,
5. Szeletvastagságot állítsa be, START gombbal indítsa a vágótárcsát. A leszorítón lévő

karnál fogva kezdjen szeletelni,
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6. Ha kész, a szeletvastagság gombot állítsa biztonsági  helyzetbe,  a kocsit húzza vissza, 
állítsa le a tárcsát;

6.2 TISZTÍTÁS 
6.2.1 Általános információk 

A szeletelőt naponta legalább egyszer  alaposan tisztítsa meg;  ha kell, többször is!  Ha 
hosszabb szünet után újra üzembe helyezi,  szintén alaposan tisztítsa meg ! 

6.2.2 Szétszerelés tisztításhoz 
1. Húzza ki a tápvezeték csatlakozást!
2. Állítsa  a vastagság beállítót biztonsági pozicióra
3. Szerelje le a következő elemeket:
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Terméktartó leszerelése 

1. Rögzített vastagság gombbal a kocsit teljese húzza a kezelő felőli végére.
2. terméktartó levételéhez a kocsiról: lenyomva a  kis kart, közben kocsit a futam végen

tartani
3. Figyelem: ehhez a művelethez szükséges lehet  egyidejűleg a szeletvastagséág

beállító gombot kissé tekerni

4. 

Tárcsaburkolat leszerelése 

1. A tárcsaburkolatot a gomb segítségével fordítsa  órajárással ellentétesen  90 ⁰-al;
2. Egy rugó könnyíti meg a lehúzását
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Szeletirányító kiszerelése 
1. Ellenőrizze, hogy a tápvezeték

csatlakozó ki van húzva!
2. Húzza le a képen látható irányba

Élesítő kiszerelése 

Felfelé húzza ki a komplett élesítőt 

6.2.3 A szeletelő és a  leszerelt elemek tisztítása 

Használható tisztítószerek: 

Minimum 30 C⁰-os meleg vízzel és biológiailag lebomló, habzó   pH 7-8  mosogatószerrel 
tisztítsa puha ruhával szivaccsal, közepesen kemény nylon kefével a tárcsa éléhez és tüskés 
leszorítóhoz. 
FIGYELEM:  tüskés leszorító és tárcsa tisztításához vegyen fel védőkesztyűt! 

Végül bőven,  meleg tiszta vízzel öblítse,  törölje szárazra! 
TILOS a szeletelőt magasnyomású víz-  vagy gőztisztítóval tisztítani! 

Vágótárcsa tisztítása 
FIGYELEM: vegyen fel védőkesztyűt! Koncentráljon, ne hagyja figyelmét elterelni! 

VESZÉLY 

1. A tárcsát nedves ruhával a közepétől kifelé
mozdulattal tisztítsa

2. Ugyanígy száraz ruhával dörzsölje szárazra

Biztonsági gyűrű tisztítása 
Nedves ruhával a tárcsa és gyűrű között tisztítsa ki! 
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A szeletelő test tisztítása 

Nedves ruhával vagy szivaccsal, gyakran 
meleg vízbe mártogatva tisztítsa meg. 
Gondosan törölje szárazra! 

Élesítő tisztítása 
A burkolatot nedves ruhával, a köszörűket 
közepesen erős nylon kefével tisztítsa meg. 

Aljzat elemeinek tisztítása 

Nincs szükség különösebb tisztításra, elég 
időnként a port letörölni ami a  összegyűlhet 
a csúszó végén. 

6.2.4 Tárcsa kivétele 

Ha a szeletelőhöz mellékelt a  tárcsa kiszedő, tegye a következőket: 

- FIGYELEM: vágásveszély, legyen 
óvatos Kapcsolja le a hálózatról, 
húzza ki a tápvezetéket! 

- A tárcsavédőt a  gomb segítségével 
eltekerve  órajárással ellentétesen 
90⁰ -al (6.2.2 fejezet) 

- Helyezze a  tárcsa- kiemelőt (1)  mint 
a képen látható, a gyűrű külső szélét 
óvatosan a tárcsavédő belsejébe 
téve, a tárcsa zónában (2)  

- A kiemelőt (1) pontosan  beállítani és 
a recés csavarokat  a vágótárcsa 
furataiba (3) ütközésig becsavarni; 

- A vágótárcsa rögzítését (4) a központi 
tengelyről leoldani 
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- Kihúzni a  tárcsát + tárcsaleemelőt, 
ehhez mindig a csavarfejeket (3) 
használni 

- helyét alaposan kitisztítani (6.2.3 
fejezet) 

-  A tárcsát végül ugyanilyen 
lépésekkel beszerelni. 

! 

6.2.5 Összeszerelés 

Élesítő beszerelése 

Mint a képen látható, helyezze vissza az 
élesítőt! 

TILOS a szeletelőt az élesítő 
visszahelyezése nélkül HASZNÁLNI! 

Szeletirányító visszaszerelése 

1. Óvatosan illessze pontosan helyére a
szeletirányítót, mint a képen látható.
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Tárcsaburkolat visszaszerelése 

1. Illessze helyére a tárcsavédőt, mint a
képen látható!

2. A burkolatot  órajárás irányába 90⁰  -
al forgatva bekattan eredeti helyére.

Terméktartó  visszaszerelése 

1. Az elemet  komplett a kocsira  illeszteni mint a rajzon látható.

7. KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS
7.1 ÁLTALÁNOS

A kezelőszemély  végezheti el a 
következő műveleteket: 

- a vágótárcsa rendszeres 
élesítését; az élesítés 
gyakorisága és a művelet 
időtartama természetesen a 
szeletelő használatától függ. 
(üzemóra, termék) 

- hetente a kocsi sín olajozását; 
- hetente a terméktartó rúd és 

leszorító rúd olajozását; 
- rendszeresen a tápvezeték 

épségét, kábelrögzítő csavarok 
meghúzását a csatlakozásnál; 
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Kizárólag a gyártó által megbízott 
szakember végezheti a következőket: 

- vágótárcsa cserét; 
- élesítő köszörű cserét; 
- meghajtó szíj cserét; 
- elektromos alkatrész cserét a 

szeletelőben; 
- szeletelő javítását; 

7.2 TÁRCSA  ÉLESÍTÉSE 

FIGYELEM: A  tárcsát csak a vonatkozó fejezetben leírt  alapos tisztítás a után lehet 
élesíteni! 

FIGYELEM: a vágótárcsát csak addig lehet élesíteni, míg az él és a védő  belső széle közti 
távolság nem nagyobb 6 mm-nél vagyis  az eredeti átmérő 10 mm-es csökkenéséig. 

Ezen érték felett A VÁGÓTÁRCSŰTFELTÉTLENÜL CSERÉLNI KELL! (szakszerviz cserélheti) 

7.2.1 Élesítés lépései 

FIGYELEM: előtte ellenőrizze, hogy a tárcsa  tisztítva van (6.2.1) 
1. szeletvastagság gombot tegye biztonsági pozicióba
2. húzza maga felőli végére a kocsit
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3. emelje fel az élesítőt mint a képen látható, és tekerje hogy a köszörűk élesítő
helyzetbe kerüljenek;

FIGYELEM: a legnagyobb odafigyeléssel végezze a műveletet, ne hagyja 
figyelmét elterelni! BALESETVESZÉLY! 

4. engedje el az élesítőt;
5. nyomja meg a START gombot a tárcsa indításához

6. nyomja meg az élesítőn lévő gombot (1) és tartsa nyomva 10-15 mp-ig a
köszörüléshez;

7. majd engedje el  a köszörülő gombot és nyomja meg a STOP gombot a tárcsa
leállításhoz

8. húzza egy ceruza vagy golyóstoll hegyét a tárcsa külső szélénél a könnyed sorja
keletkezésének ellenőrzésére; ha semmi nincs, ismételje meg a műveletet (5-6-7-8)

Sorja eltávolítása 

1. Indítsa a vágótárcsát ( START gomb);
2. húzza ki a befejező, finomköszörű gombot (2) és tartsa kihúzva  2-3 mp-ig;
3. engedje el a gombot;
4. állítsa le a vágótárcsát (STOP gombot)
5. emelje fel az élesítő egységet és  fordítsa eredeti helyzetébe;
6. engedje el és helyére kattan;
7. tisztítsa meg a szeletelőt

7.3 OLAJOZÁS:     KOCSI RÚD , TERMÉKTARTÓ (hetente) 

FIGYELEM: kizárólag a szeletelőhöz mellékelt olajat használja! Ha elfogyott, 
gyártótól rendeljen! TILOS növényi olajat használni! 

1. Kissé emelje fel a szeletelőt;
2. törölje le a port (6.2.3);
3. érintse az olajozót a rúdhoz és nyomja meg , az olaj  lefolyik

a rúd illesztő résébe;
4. engedje le a szeletelőt és húzza a kocsit ide –oda

néhányszor!
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7.4 OLAJOZÁS: KERESZTRÚD,  TENGELY  (hetente) 

FIGYELEM: kizárólag a szeletelőhöz mellékelt olajat 
használja! ha elfogyott, gyártótól rendeljen! TILOS 
növényi olajat használni! 

1. Törölje le ha poros ((6.2.3);
2. csepegtessen olajat a rúdra, néhányszor  ide-oda csúsztassa

rajta a tálcát;
3. felesleges olajat törölje le!

8. ÜZEMZAVAR, ELHÁRÍTÁS

FIGYELEM: a következőkben a leggyakrabban előforduló zavarokat  és elhárításuknak 
módját  ismertetjük; amennyiben a zavar továbbra is  marad, hívjon szakszervizt! 

üzemzavar oka elhárítás 

Nem indul ha megnyomjuk 
a START gombot 

Nincs áram Ellenőrizze a csatlakozást 

Indul  de nem kapcsol be az 
üzemjelző 

Rossz az üzemjelző égő 
Ne használja a gépet nem 
működő üzemjelzővel 
Hívjon szakszervizt 

Indul a gép de a motor forró 
és szaga van 

Rossz a motor Ne használja a szeletelőt, 
hívjon szakszervizt 

Vibrál a szeletelő Rossz erőátadás 
Hívjon szakszervizt 

Erősen ellenáll szeleteléskor Életlen a vágótárcsa Élesítse a tárcsát 

Fékez a tárcsa szeleteléskor 
vagy leáll 

Laza a szíj Hívjon szakszervizt 

Az élező nem élez már 
egyenletesen 

Erősen szennyezett a tárcsa 
Elhasználódott tárcsa 

Tisztítsa meg a tárcsát; 
Cseréltesse ki a tárcsát; 
Hívjon szakszervizt 

A szelet egyenetlen, 
rojtozott 

Életlen a tárcsa; 
Erősen elhasznált tárcsa 

Élesítse a tárcsát; 
Hívjon szakszervizt 

Nem áll le a gép  ha 
megnyomja a STOP gombot 

Rossz a vezérlő áramkör Azonnal húzza ki a 
tápvezeték csatlakozást! 
Hívjon szakszervizt! 

A csúsztatható elemek 
mozdításakor nagy az 
ellenállás 

nem olajozta rendszeresen 
a csúszó síneket rudakat 

Rendszerese olajozza ( 7.3, 
7.4 fejezetek) 
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9. LESELEJTEZÉS

A szeletelőt alkotó anyagok: 
- Szerkezete alumínium/magnézium ötvözet 
- Rozsdamentes elemek 
- Elektromos elemek, kábel 
- Elektromos motor 
- Műanyagok stb.. 

Az újrahasznosítási és hulladékkezelői előírásoknak megfelelően gondoskodjon 
leselejtezéskor a szeletelő eltávolításáról! 
FIGYELEM: mindenesetre fontos hogy a vágószerszámok leselejtezéséhez a viszonteladó 
tanácsát kérje mert balesetveszélyesek! 




