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 מכונת נקניקיות רולר להשכרה. -דוכני מזון והשכרת מכונות, הוראות בטיחות והפעלה ל -מהמה 

 

 

 

 

  נקניקיות רולרהוראות בטיחות והפעלה למכונת 

 

 בטיחות קודמת לכל! -בטיחות: זכרו 

 האמור לעיל הינו כללי ביותר, מיומנותך והשכל הישר שלך הכרחיים למניעת תאונות. .1
 . מכונת הנקניקיותשנים להפעיל את  18לתת למי שטרם מלאו לו אסור  .2

 ממקור מים / רטיבות / חומר דליק / אש. מכונת הנקניקיותיש להרחיק את  .3
 דברים. וכן אסור להניח עליהמכונת הנקניקיות אסור לכסות ו/או לעטוף את  .4

 .המכונהיש להרחיק אנשים ובייחוד ילדים מסביבת  .5
 תקינים ולא פגומים )חשופים(. למכונת הנקניקיותחובה לוודא כי כל חיבורי החשמל  .6

 שלא תחליק!.שולחן / משטח ישר ויציב על  מכונת הנקניקיותלהניח את חובה  .7
 חובה להמתין שתתקרר לפני ניקוי / שינוע.על כן  מה מאדח מכונת הנקניקיותצריך לזכור כי בסיום השימוש  .8

 

 :הפעלה

 גלילים.סיבוב ה -2תאורה,  -1: כפתורי הפעלה 2 הנקניקיותלמכונת  .1
 האחוריים. 4-רולרים קדמיים והימני ב 5-, השמאלי שולט ב(חום הגליליםווסתי טמפרטורה ) 2למכונה  .2

 .עובדים ומחממיםחשוב לשים לב כי גם שכפתורי התאורה והסיבוב מכובים, ווסתי החום 
 .ONהכפתורים למצב  2העבר את לשקע החשמל, מכונת הנקניקיות חבר את  .3

 .מכובים!( בהחום עובד גם שכפתור האור והסיבו !חשובמעלות ) 180-סובב את ווסתי הטמפ' ל .4
 הנקניקיות מוכנות.ו, לאחר כמה דקות )תלוי בחום( הגליליםהנח בזהירות את הנקניקיות על  .5

 .(יכול להישאר דולק/סיבוב מתג התאורה, חימוםאת ווסתי ה מעלות 70-ללהנמיך , מוכנות נקניקיותשה .6

 אם גלילי החום חמים מידיי, ניתן להסיר את הנקניקיות מהגלילים למס' רגעים שלא יישרפו. .7

 הוראות ניקוי:

 מנותקת מהחשמל.לא חמה ות הנקניקיות וודא שמכונ .1

 .את מכונת הנקניקיות ין לטבול ו/או לנקות במים זורמיםא .2
 נגב באמצעות מטלית לחה.סבון, וסקוטש עדין  שפשף עםבמסיר שומנים  מכונת הנקניקיותרסס את  .3

 .מטלית לחהבאמצעות  הניתן לנקות, ומהגלילים מהזכוכיות הסרת השומן לאחר .4
 .את גוף המכונה! לא - המתכת )המסתובבים( עם צמר פלדה ומסיר שומנים את גלילירק לשפשף  אפשר .5

 העודפים של מכונת הנקניקיות. ולנקות את מגשלרוקן  .6
 באמצעות מטלית יבשה. את מכונת הנקניקיות לייבש  חובה .7
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