HANDLEIDING

HAND WRAPPER

MODEL 450E
MODEL 500E
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OMSCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN
1
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16

WORK TABLE
FEED ROLLER
SAFETY CATCH
TENSION ROLLER
CUTTER POWER SWITCH
HOT PLATE 385x125mm (bxh)
TEMPERATURE CONTROL DIAL
CUTTER LAMP
FUSE
AUTO TEMPERATURE LAMP
HOT PLATE POWER LAMP
HOT PLATE POWER SWITCH
CUTTER
CUTTER SAFETY COVER
UNWIDING SPEED
MAIN POWER SWITCH

TEFLON COATED
WHITE
2A
RED
WHITE
HOT ROD
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GEBRUIKS HANDLEIDING
1) Voor u begint, drukt u eerst de veiligheidsknop in; open daarna de werktafel en voer
de folie in de machine, zoals aangegeven op onderstaande tekening:

2) Druk de stroomschakelaar aan. Deze bevindt zich aan de zijkant van de machine.
3) Nadat u de werktafel weer heeft gesloten, stelt u de afwikkelsnelheid in, zodat de
folie de juiste flexibiliteit heeft.
4) Druk de “cutter” knop in (het bijbehorende witte lampje zal gaan branden): de
temperatuur van het snijgedeelte zal stijgen en na ongeveer 1 minuut is de machine
klaar voor gebruik.
5) Druk de ”hot plate” knop in (het lampje en die van de temperatuur regelaar zullen
gaan branden): het verwarmingselement zal geleidelijk aan warmer worden.

BEDIENEN VAN DE VERWARMINGSELEMENT

1) Stel de temperatuur in door aan de temperatuurknop te draaien. Normaal gesproken
ligt deze temperatuur tussen de 100°C en 120°C. Dit is wanneer de draaiknop wijst
tussen “high” en “medium” (zoals aangegeven in bovenstaande tekening).

2) Indien het verwarmingselement de juiste gebruikstemperatuur heeft bereikt, zal het
rode lampje uitgaan. Het zal weer aangaan, iedere keer wanneer de temperatuur
onder het ingestelde niveau komt.
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GEBRUIKSAANWIJZING
1) Nadat u alle knoppen heeft ingeduwd, dient u eerst 1-2 minuten te wachten, voordat u
de machine gaat gebruiken.
2) Leg het voedsel, dat ingepakt moet worden op de werktafel, en haal de folie over
het voedsel, zodat het helemaal is afgedekt.

3) Rol het voedsel in de folie en leg de folie over het snijgedeelte, zodat het de folie
afsnijdt.

4) Controleer of de bodem van het bakje (of welke verpakking u ook gebruikt) is bedekt
door de folie; plaats het op het verwarmingselement en druk het lichtjes aan.

5) De verpakking van uw product is gereed!
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VOORZORGSMAATREGELEN
VOOR INSTALLATIE





De machine moet op een vlak, droog en niet glad oppervlak staan.
De machine moet geaard zijn, gebruik daarom altijd een geaard stopcontact
of contactdoos.

VOOR GEBRUIK









De HAND WRAPPER mag alleen met PVC en PE stretch folie gebruikt worden, in
verband met het contact met het voedsel.
Plaats uw handen niet op het verwarmingselement, terwijl deze heet is en/of voordat
het is afgekoeld. Dit om brandwonden te voorkomen
Verplaats de machine niet, terwijl deze aan staat en/of voordat deze helemaal
is afgekoeld.
Gebruik geen scherp (metaal) voorwerp op het snijgedeelte en
verwarmingselement, omdat deze bedekt zijn met een teflon laag.

VOOR ONDERHOUD








Dompel de machine niet in water.
Maak de machine niet schoon, voordat deze is afgekoeld.
Gebruik geen giftige of vatbare reinigingsproducten.
Gebruik een borstel of een poetsdoek, om het verwarmingselement te reinigen.
Houdt de machine buiten bereik van kinderen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Fouten – in omschrijving, typefouten of in foto’s – zijn onderhevig aan verbetering. De
specificaties kunnen dan ook, zonder melding vooraf, gewijzigd worden.
In geen enkel geval stelt de fabrikant, importeur en/of wederverkoper zich aansprakelijk voor
schade of verwondingen die voortkomen uit het niet correct toepassen van de handleiding. Ook
stelt de fabrikant, importeur en/of wederverkoper zich niet aansprakelijk voor schade of
verwondingen, die voortkomen uit reparaties door niet gediplomeerd of onbevoegd personeel.
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BEPERKTE GARANTIEBEPALING
Op dit product zit 12 maanden garantie, vanaf het moment van aankoop.
Onderdelen onderhevig aan slijtage vallen niet onder de garantie.
De factuur is uw aankoop- en garantiebewijs. Hierop staat ook de aankoopdatum vermeld.
Betreffende de garantie op dit product, dient u rekening te houden met het volgende:
-

Tijdens de 12 maanden garantie zijn de volgende punten gedekt:
Alle fouten, waarvan aantoonbaar is dat die veroorzaakt zijn door productieen/of materiaalfouten van het apparaat, en die de prestaties van de machine
beïnvloeden.

-

Niet gedekt zijn fouten veroorzaakt door de persoon die de machine
bedient, indien deze de instructies in de handleiding niet heeft opgevolgd.

-

Niet gedekt zijn sealdraden, teflon, kunststof componenten of andere
onderdelen onderhevig aan slijtage.

-

Het apparaat dient regelmatig gereinigd te worden.

-

Het apparaat dient onderhouden te worden door gediplomeerd of bevoegd
personeel.

-

De garantie vervalt wanneer aanpassingen aan het apparaat zijn gedaan.

-

De garantie vervalt wanneer u de machine zelf repareert of een poging tot
reparatie doet.

In geval van aanspraak op garantie en/of reparatie, dient u contact op te nemen met
uw leverancier voor de te volgen procedure.
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