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Forord
Kære Kunde!
Til lykke med Deres nye frugtkværn og tak, fordi De valgte SZENTKIRÁLY-selskabets produkt.
Formålet med denne brugsanvisning er at gøre Dem, som bruger, fortrolig med frugtkværnen. Vi
er sikre på at De i alle måder vil finde denne maskine tilfredsstillende. Ikke mindst m.h.t.
brugervenlighed og maskinens lange levetid.
For at sikre optimale resultater med frugtkværnen, er det vigtigt at gennemlæse brugsanvisningen
grundigt. For brugeren af frugtkværnen er det også vigtigt at blive fortrolig med instruktionerne i
brugsanvisningen.
Fejlagtig brug kan føre til reparationer, som ikke dækkes af garantibestemmelserne, der kan opstå
farlige situationer eller utilfredsstillende resultater kan blive følgen. Der kan ske driftsforstyrrelser,
uheld og evt. skade på frugtkværnen.
Problemer opstået ved brug af uoriginale reservedele, dækkes ikke af garantien. Det anbefales
derfor udelukkende at anvende originale reservedele.
Denne instruktionsbog bør altid følge frugtkværnen.

Anvendelse af frugtkværnen
Frugtkværnen anbefaler vi til at valse/kværne/knuse Æbler, druer og bær uden kærneknusing.
Andre bær med stort saftindhold kan også valses, hvis bærrets kærne er af en størrelse, der ligger
inden for frugtkværnens indstillingsmuligheder for afstanden mellem valserne.
Tekniske specifikationer:
Betegnelse SZ-02
Længde (mm): 1000
Bredde (mm): 520
Højde (mm): 360
Vægt (kg): 13
Tragt (liter): 20
Valseafstand (mm): 2-8
Kapacitet (kg/time): 220

Teknisk beskrivelse
Æblerne/bærmassen fyldes i tragten, og derefter vil massen blive knust mellem de to valser, der
løber imod hinanden. Materialet kommer ud i knust tilstand under frugtkværnen.
Afstanden mellem de to valser kan justeres ved at løsne og flytte på det ene legehus og tilspænde
det igen. Disse dele fås både i stål og i kunststof.
På hver valseakse sidder der et tandhjul, der forbinder de to valser, så man får en synkroniseret,
modgående gang mellem de to valser, som drives ved hjælp af drivhåndtaget.
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Generel beskrivelse og sikkerhedsforskrifter
- Frugtkværnen må kun bruges med anbefalet adapter, da brug af anden adapter medfører, at
frugtkværnen ikke virker tilfredsstillende.
- Frugtkværnen må kun håndteres af voksne personer, der har fået instruktion i brug af valsen.
- Før brug kontroller, om alle bolte, møtrikker og skruer er tilspændte, tilse, at der ikke er
mekanisk skade på frugtkværnen.
- Før hver arbejdsgang kontroller valsen, om den er i teknisk forsvarlig stand. Det er forbudt og
farligt at bruge frugtkværnen med skadede dele eller uden dele, der mangler.
- Opstår der skade eller uregelmæssigheder under brug, skal arbejdet afbrydes og skaden rettes.
- Skulle der opstå problemer med frugtkværnen, som ikke kan afhjælpes ved hjælp af
instruktionsbogen, bør De kontakte Deres distributør.
- Udfør ikke uautoriseret reparation, da man derved mister garantien. Man kan forvolde skade på
valsen, der kan være til fare for omgivelserne. Fremmede dele bør ikke monteres på maskinen, da
det kan skade brugbarheden.
- Fastmontér evt. frugtkværnen for at undgå, at den vælter ved benyttelse.
- Under brug undgå pludselige bevægelser og pas på, frugtkværnen ikke falder ned, da det kan
give person skade og materiel skade.
- Stik aldrig fingre eller hånd i frugtkværnen, da dette kan give stor personskade.
- Vær opmærksom på, at hårde genstande ikke kommer mellem tandhjulene, da det kan skade
kunststoftandhjulene alvorligt.

Placering, drift og vedligeholdelse
Frugtkværnen placeres over et fad eller en tønde, vær sikker på, at frugtkværnen ikke kan falde
ned under arbejdet, at den ikke vipper, og at man frit kan dreje drivhåndtaget heltrundt.
Æbler / frugter, der skal kværnes, hældes i tragten, med håndkraft drejes håndtaget, hvorefter
knuste æbler og saft løber / falder ned i understående fad eller tønde.
Vedligeholdelse:
- Rengør frugtkværnen og alle dele for æblerester og andet enten med rent vand eller sæbevand,
lad ikke planterester tørre fast på delene.
- På sliddele eller umalede dele smøres med et tyndt lag olie for at undgå rust. Hvor malingen er
skallet af, udbedres skaden, brug kun ikke – sundhedsskadelig maling.
- Efter rengøring efterses frugtkværnen for løse skruer eller anden uregelmæssighed, ved evt.
mekanisk skade udbedres denne før næste ibrugtagning.
SZENTKIRÁLY KFT.
H-7951 Szabadszentkirály, Petıfi S. u. 78.
Hungary
Telefon: 73/472-222, 472-223, 472-224
Telefax: 73/472-225
E-mail: info@szentkiraly-tiller.hu
Homepage. www.szentkiraly-tiller.hu

Tillæg til instruktion for frugtkværn.
Det er vigtigt at frugterne skæres i mindre stykker, så de passer til valsens størrelse.
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