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Rozmer 
cm

Príkon 
(W)Typ výrobku

SA-30

SA-50

38 x 140 x 40 v

58 x 140 x 40v

2 000

2 000

Napätie
(V/Hz)

230/50

230/50

Hmotnosť
(kg)

6

8

�

Prehlásenie o súlade s normami

Výrobca prehlasuje, že prístroje sú v súlade s platnými predpismi CEE, platným zákonom o ochrane 
verejného zdravia, platnou vyhláškou a príslušnými nariadeniami vlády. Inštalácia musí byť uskuto-
čnená s ohľadom na platné normy.

Pozor, výrobca sa vzdává akejkoľvek zodpovednosti v prípade priamych i nepriamych poškodení, 
ktoré sa vzťahujú k nesprávnej inštalácii, nesprávnym zásahom alebo úpravami, nedostatočnou 
údržbou, nesprávnym používaním, ktoré sú eventuálne spôsobené inými príčinami, ako uvádzajú 
body uvedené v podmienkach predaja. Tento spotrebič je určený len pre odborné používanie a musí 
byť obsluhovaný kvalifikovanými osobami. Časti, ktoré boli po nastavení zaistené výrobcom alebo 
poverným pracovníkom, nesmú uživatelia prestavovať.

Technické údaje

Štítok s technickými údajmi je umiestnený na zadnej časti prístroja. Pred inštaláciou si preštudujte 
elektrickú schému zapojenia a všetky následujúce informácie.
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Inštalácia

Technické inštrukcie pre inštaláciu a reguláciu

Na použitie LEN PRE ŠPECIALIZOVANÝCH TECHNIKOV.
Inštrukcie, ktoré nasledujú, sa obracajú k    technikovi kvalifikovanému pre  inštaláciu, aby vykonal 
všetky operácie čo najkorektnejším spôsobom a podľa platných noriem.

Dôležité

Akákoľvek činnosť spojená s reguláciou apod. musí byť vykonaná len so zariadením odpojeným zo 
siete. Ak je potrebné udržiavať spotrebič pod napätím je treba najvyššej opatrnosti.

Umiestnenie
K regulácií činnosti spotrebiča  je nutné, aby prostredie - kuchyne - kde bude spotrebič nainštalo-
vaný bolo dobre vetrané  (vzhľadom k tomuto: nech sa  technik  riadi platnými normami). Ak bude 
zariadenie umiestnené tak, že bude v kontakte so stenami nábytku, tieto musia odolávať teplote až 
60°C. Inštaláciu, nastavenie, uvedenie do prevádzky musí  prevádzať kvalifikovaná osoba, ktorá má 
k takýmto úkonom oprávnenie a to podľa platných noriem.

Odbalte prístroj a skontrolujte či sa nepoškodil počas prepravy. 
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Dôležité upozornenie

• Tento návod musí byť riadne a pozorne prečítaný, pretože obsahuje dôležité informácie 
o bezpečnostných prvkoch, inštalácie, použití

• Tieto doporučenia sa vzťahujú na tento výrobok
• Výrobok odpovedá platným normám
• Tento návod sa musí riadne uschovať pre budúce použitie
• Zabráňte deťom manipulovať s prístrojom
• Pri predaji alebo premiestnení je nutné sa presvedčiť, že obsluha alebo odborný servis sa zoznámil  
s ovládaním a instalačnými pokynmi v priloženom návode

• Výrobok smie obsluhovať len zaškolená obsluha
• Smie sa používať len na sterilizáciu nožov.
• Nesmie byť spustený bez dozoru
• Doporučuje sa kontrola odborným servisom minimálne 2x ročne
• Pri eventuálnej oprave alebo výmene dielov musia byť použité originálne náhradné diely
• Výrobok sa nesmie čistiť prúdom vody alebo tlakovou sprchou
• Pri poruche alebo nesprávnom chode výrobku je nutné odpojiť všetky prívody (voda,elektrika,plyn)
a zavolať autorizovaný servis

• Výrobca sa vzdáva akejkoľvek zodpovednosti pri poruchách spôsobenými chybnou inštaláciou, 
nedodržaním hore uvedených doporučení, iným užívaním apod.

Kontrola obalu a zariadenia

Zariadenie opúšťa naše sklady v riadnom obale, na ktorom sú odpovedajúce symboly a označenia. 
V obale sa nachádza odpovedajúci návod na použitie. Ak obal vykazuje zlé zaobchádzanie, známky 
poškodenia, musí sa okamžite reklamovať u prepravcu a to spísaním a podpísaním protokolu 
o škode. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.



Prístroj môže byť inštalovaný samostatne alebo v sérii s prístrojmi našej výroby. Je nutné dodržiavať 
minimálnu vzdialenosť 10 cm od ostatných predmetov a predísť kontaktu prístroja s horľavými 
materiálmi. V tomto prípade je nutné zabezpečiť odpovedajúcu úpravu, aby bola zabezpečená 
tepelná izolácia horľavých častí.

Bezpečnostné opatrenia z hľadiska požiarnej ochrany podľa platných noriem

- spotrebič môžu obsluhovať len dospelé osoby
- spotrebič môže byť bezpečne používaný v obyčajnom prostredí podľa platných noriem.
- spotrebič je nutné umiestniť tak, aby stál alebo visel pevne na nehorľavom podklade

Na spotrebič a do vzdialenosti menšej ako bezpečná vzdialenosť od neho nesmú byť kladené 
predmety z horľavých hmôt (najmenšia vzdialenosť spotrebiča od horľavých hmôt je 10 cm).

- bezpečné vzdialenosti od hmôt jednotlivých stupňov horľavosti a informácie o stupni horľavosti 
bežných stavebných hmôt - viď. tabuľka

Tabuľka

Tabuľka: stupeň horľavosti stavebné hmoty zaradené do st. horľavosti hmôt a výrobkov

A - nehorľavé - žula, pieskovec, betóny, tehly, keramické obkladačky, omietky
B - neľahko horľavé - akumin, heraklit, lihnos, itaver
C1 - ťažko horľavé - drevo, listnaté, preglejky sirkoklit, tvrdený papier, umakart
C2 - stredne horľavé - drevotrieskové dosky, solodur, korkové dosky, guma, podlahoviny
C3 - ľahko horľavé - drevovláknité dosky, polystyrén, polyuretán, PVC

Spotrebiče musia byť inštalované bezpečným spôsobom. Pri inštalácii musia byť ďalej rešpektované 
príslušné projektové, bezpečnostné a hygienické predpisy podľa:

- platných noriem požiarnej bezpečnosti lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla
- platných noriem prostredí pre elektrické zariadenia 

Pripojenie elektrického kábla do siete

Inštalácia elektrického prívodu - tento prívod musí byť samostatne istený. A to odpovedajúcim ističom 
menovitého prúdu v závislosti na príkone inštalovaného prístroja. Príkon prístroja skontrolujte na 
výrobnom štítku na zadnej časti prístroja. Prístroj pripojte piamo na sieť. je nevyhnutné vložiť medzi 
spotrebič a sieť vypínač s minimálnou vzdialenosťou 3mm medzi jednotlivými kontaktmi, ktorý 
odpovedá platným normám a zaťaženiam. Prívod uzemenia (žltozelený) nesmie byť tímto spínačom 
prerušený.

V každom prípade prívodný kábel musí byť umiestnený tak, že v žiadnom bode nedosiahne teploty 
o 50 stupňov vyššej ako prostredie. Skôr ako bude spotrebič pripojený do siete sa uistite, že:

- prívodný istič a vnútorný rozvod znesú zaťaženie spotrebiča (viď štítok matrice)
- rozvod je vybavený účinným uzemnením podľa platných noriem a podmienok daných zákonom
- zásuvka alebo vypínač v prívode sú dobre prístupné od spotrebiča

VZDÁVAME SA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI V PRÍPADE, ŽE TIETO NORMY NEBUDÚ
REŠPEKTOVANÉ a v prípade porušenia hore uvedených zásad.

Pred prvým použitím je potrebné z prístroja odstrániť ochrannú fóliu a prístroj vyčistiť (viď. kapitola 
„Čistenie a údržba“). Doporučuje sa prvé spustenie na prázdno.
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Údržba:

Doporučuje sa nechať prístroj aspoň 2x ročne prekontrolovať odborným servisom. Všetky zásahy 
do prístroja môže vykovávať len kvalifikovaná osoba, ktorá má k takýmto úkonom oprávnenie. 
 
Návod na použitie

Pozor! Skôr ako začnete prístroj používať, je nutné odstrániť ochranné fólie, dobre zariadenie umyť 
vodou so saponátom na riad a potom utrieť vlhkou utiekou. Prístroj pripojte na prívod vody a odpad 
vody. Vaňu naplňte vodou do rysky na vani, tak aby voda pretekala prepadovou trubkou.  

Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené do siete. Zariadenie 
uvediete do prevádzky stlačením hlavného vypínača (A), rozsvieti sa biela kontrolka (C), ktorá 
indikuje zapnutie prístroja. Pre nastavenie teploty otočte regulačným tlačítkom termostatu (B) na 
požadovanú teplotu.

Po nastavení teploty sa rozsvieti zelená kontrolka (D), ktorá indikuje chod výhrevných telies. Po 
dosiahnutí požadovanej teploty kontrolka zhasne. Pre vypnutie prístroja do kľudu je nutné opät stlačiť 
hlavný vypínač. Pri dlhodobej odstávke doporučujeme odstaviť zariadenie od elektrickej siete.

Po skončení práce vyberte plastovú mriežku pre uloženie nožov a vysunte prepadovú trubku a tým 
vypustíte zo zariadenia vodu. Zariadenie je projektované a konštruované špeciálne pre automatickú 
sterilizáciu nožov vodou zohriatou na bod varu. Používať zariadenie k iným účelom je zakázané.

Dodržujte nasledujúce pokyny:

• Pravidelne kontrolujte prívodnu hadicu vody a jej tesnosť 
• Otvorte kohút a naplnte prístroj požadovaným množstvom vody. Pri plnení vodou nenechávajte 
prístroj bez dozoru 

• Presné nastavenie teploty spravíte po dosiahnutí teploty 80 °C 
• Nikdy nepoužívajte zariadenie bez vody, hrozí jeho poškodenie. 

Čistenie a údržba
 
POZOR! Zariadenie sa nesmie čistiť priamou alebo tlakovou vodou. Čistite zariadenie 
denne. Denná údržba predlžuje životnosť a účinnosť zariadenia. Pred začatím 
čistenia sa uistite či ste odpojili zariadenie od elektrického prúdu. Vždy vypnite hlavný  
prívod k zariadeniu. Nerezové časti umyte vlhkou utierkou so saponátom bez hrubých častíc. Potom 
všetko utrite vlhkou utierkou namočenou v čistej vode a utrite do sucha. Nepoužívajte abrazívne 
alebo korozívne čistiace prostriedky. 

Ako postupovať v prípade poruchy

Vypnite elektrický prívod a zavolajte servisnú organizáciu predajcu. 

UPOZORNENIE
 
Záruka sa nevzťahuje na všetky spotrebné diely podliehajúce bežnému opotrebeniu (gumové 
tesnenia, žiarovky, sklenené a plastové diely atď.). Záruka sa tiež nevzťahuje na zariadenie pokiaľ 
nie je prevedená inštalácia v súlade s návodom – oprávneným pracovníkom podľa odpovedajúcich 
noriem a ak bolo so zariadením neodborne manipulované (zásahy do vnútra zariadenia) alebo 
bolo obsluhované nezaškoleným personálom a v rozpore s návodom na použitie. Ďalej sa záruka 
nevzťahuje na poškodenie prírodnými vplyvmi či iným vonkajším zásahom a pri nedodržiavaní zásad 
pravidelného čistenia a údržby.
Prepravné obaly a zariadenia po ukončení životnosti odovzdajte do zberu, podľa predpisov 
o nakladaní s odpadom a nebezpečným odpadom.  
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Schéma zapojenia SA 30, 50 (obr. 2)
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Zoznam servisných organizácií:  

CZ:  RM Gastro, Náchodská 818/16, Praha 9, tel. +420 281  926 604, 
 info@rmgastro.cz, www.rmgastro.cz

SK:  RM Gastro - Jaz s.r.o., Rybárska 1, Nové Mesto nad Váhom, tel. +421 32 7717061,
 obchod@rmgastro.sk, www.rmgastro.sk


