
Vinárske potreby – Spuchlák
 

                         NÁVOD NA OBSLUHU

 ODSTOPKOVA
DMS, DMC, DMCSI, DMCI

Technické údaje : 
-hodinový výkon : 1500 kg 
-materiál : lakovaný plech (DMC,DMS), nerez (DMCI) alebo kombinácia (DMCSI)
smaltovaný alebo nerezový kôš, nylonové valce 220 mm
-elektromotor : 1 HP, 220 V – 50 Hz, 1400 ot./min
-vonkajšie rozmery : 1200 x 750 x 970 mm
-rozmery násypky : 900 x 500 mm

Používanie : 
Odstopkovač je určený k spracovaniu hrozna, pri
kade pod odstopkovačom. Odstopkova
potravín. 
Pred spustením stroja sa presvedč

dávať pozor na ruky a ostatné č
stroja. 

Keď ste stroj naštartovali, nasypte hrozno do násypky. Nepoužívajte ruky ani iné predmety na 
posúvanie hrozna v násypke. Stroj je skonštruovaný tak, aby sám zvládol posuv a spracovanie hrozna 
nasypaného do násypky, odsun stopiek a spracovanie muštu. V prípade vä
kameň) sa hliníkové valce automaticky roztvoria a nechajú predmet prepadnú
nepoškodia). 
Stroj je nutné vyčistiť ( umyť ) po každom použití. Pred 
zo zásuvky. 

Možné poruchy : 
- stroj nejde rozbehnúť 

- medzi stopkami vychádzajúcimi zo stroja
sa nachádzajú bobule 

Poznámka : 
Keď je nádrž alebo nádoba, z ktorej sa prevádza hrozno do násypky umiestnená na stojane nad 
násypkou, je potrebné dávať pozor, aby nebolo hrozno privádzané pod ve
stroj materiál bezproblémovo spracova

Upozornenie : 
Dodávateľ nezodpovedá za poruchy a ich dôsledky zaprí
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ený k spracovaniu hrozna, pri čom sú stopky odvádzané von zo stroja a mušt do 
om. Odstopkovač sa nesmie používa ť na iné druhy ovocia, zeleniny alebo 

čte, že sa v stroji nenachádzajú žiadne cudzie predmety. Obsluha musí 
časti tela, ako aj odevy, aby neprišli do styku s pohyblivými

ste stroj naštartovali, nasypte hrozno do násypky. Nepoužívajte ruky ani iné predmety na 
posúvanie hrozna v násypke. Stroj je skonštruovaný tak, aby sám zvládol posuv a spracovanie hrozna 

do násypky, odsun stopiek a spracovanie muštu. V prípade väčšieho cudzieho telesa (napr. 
) sa hliníkové valce automaticky roztvoria a nechajú predmet prepadnúť do kade (valce sa 

) po každom použití. Pred umývaním je nutné stroj vypnú

Odstránenie : 
- skontrolujte či je prúd v sieti

medzi stopkami vychádzajúcimi zo stroja - otvorte stroj a vy
  

je nádrž alebo nádoba, z ktorej sa prevádza hrozno do násypky umiestnená na stojane nad 
pozor, aby nebolo hrozno privádzané pod veľkým tlakom, aby mohol 

stroj materiál bezproblémovo spracovať. Násyp je lepšie vykonať manuálne. 

nezodpovedá za poruchy a ich dôsledky zapríčinené zásahom tretích strán do stroja.
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