MINI INSTRUKCJA MOCOWANIA zestawu do kostkowania
Zestaw do kostkowania
Jako wyposażenie dodatkowe do MKJ2-250.1 lub MKJ2-250.2 można dołączyć
przystawkę, przy pomocy której, rozdrabnia się produkty warzywne i owocowe
w kostkę o wymiarach:
10 x 10 x 10, 15 x 15 x 10, 20 x 20 x 10 lub 7,5 x 7,5 x 10.
Do zestawu dołączony jest drugi zgarniacz, krótszy, dopasowany do współpracy
z zestawem do kostkowania. Zanim jednak zacznie się mocować zestaw w szatkownicy należy zamienić w maszynie zgarniacze, gdyż standardowy nie pozwoli na montaż
zestawu. Bez tego zgarniacza, o ile w przypadku kostkowania warzyw w stanie niezmiękczonym jest możliwość kostkowania gdyż, pomaga on tylko w usuwaniu warzyw spod tarczy, to w przypadku kostkowania warzyw w stanie zmiękczonym kostkowanie jest całkowicie niemożliwe. Zamiast kostki warzywnej otrzymujemy miazgę.

Zestaw do kostkowania składa się z:
1.

tarcza siatkowa

2.

obrotowy element
z nożem odcinającym

Elementu stałego w postaci tarczy siatkowej (ostrza taśmowe w postaci siatki)
mocowanej wewnątrz koryta szatkownicy.
Tarczę tę zakłada się jako pierwszą. Dolny pierścień tarczy siatkowej należy zgrać z pierścieniem umieszczonym wewnątrz koryta szatkownicy oraz
z kształtem wewnętrznym koryta. Tarcza ta w żaden sposób nie jest blokowana i nie ma takiej potrzeby, gdyż spasowanie tarczy z kształtem wewnętrznym
koryta zabezpiecza tarcze przed obrotem i możliwością zsunięcia do gardzieli
zsypowej. Ponadto element obrotowy dociska w trakcie pracy tarczę siatkową
do dna koryta
Element obrotowy w kształcie śmigła z zamocowanymi dwoma ostrzami
odcinającymi i przepychającymi pocięte warzywa i owoce w kostkę, mocowany na wałku wyjściowym zamkiem bagnetowym, tak jak inne tarcze rozdrabniające. Element ten jest zakładany jest jako drugi, zaraz po założeniu
tarczy siatkowej.

Zestaw do kostkowania zdejmuje się w taki sam sposób jak zakłada, lecz w odwrotnej kolejności. Zaleca się, aby do zdejmowania elementu obrotowego używać
ściągacza. Zanim jednak zacznie się zdejmować tarczę siatkową należy zgarniacz
ustawić palcami w pozycji takiej, aby płetwa zgarniacza skierowana była w dół.
Ze względu na to, że współpraca szatkownicy z zestawem do kostkowania jest dla
napędu największym obciążeniem, w porównaniu do ciecia plastrów, frytek lub wiórek,
nie należy rozdrabniać na nim produktów zamrożonych lub mocno schłodzonych
Tarczę siatkową do kostkowania należy czyścić płucząc ją pod silnym, bieżącym
strumieniem letniej wody po uprzednim wypchnięciu resztek żywności z siatki za pomocą przepychacza dołączonego do zestawu. Następnie tarczę należy wysuszyć, aby
nie pozostawić większych skupisk wody, mogącej doprowadzić do pojawienia się rdzy.
Zakładanie kostkownicy
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Demontaż tarczy do kostkowania po zakończonej pracy
w przypadku gdy był stosowany zgarniacz

1 ściągacz noża
3 tarcza do kostkowania
2 nóż
4 koryto
5 zgarniacz
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Zdj. 1) Szatkownica warzyw MKJ2-250

<

Zdj. 2) Pozycja zgarniacza umożliwiająca demontaż tarczy

1 Zamontować ściągacz (zdj. 1, poz. 1) na nożu (zdj. 1, poz. 2)
2 Obrócić ściągaczem nóż wraz ze zgarniaczem (zdj. 1, poz. 4) znajdującym się pod siatką kostki,
tak aby zgarniacz znalazł się w odpowiedniej pozycji do demontażu (zdj. 2)
3 Zdjąć nóż, a następnie tarczę do kostkowania (zdj. 1, poz. 3) oraz zgarniacz (zdj. 1, poz. 4)

