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1) ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Súly és méretek: 
Súly: 275 kg 
Méret: 52x80x160 

Elektromos feszültség: három fázis, 380 V, 50/60 Hz 

Teljesítmény: 0.75 Kw 

A CE jelölés (lásd az alábbi ábrát) a vázszerkezet jobb oldalára van 
elhelyezve 
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A gépen az alábbi figyelmeztetés látható: 

FIGYELEM 
Nagyon veszélyes a mixerbe 
vagy a hengerek közé nyúlni 

működés közben. 

A gép használata előtt meg kell tekinteni. 

2) RÉSZLETES ILLUSZTRÁCIÓK 

Fotó illusztrációk: présszerszám, összenyomó szerszám, géptest, 
vázszerkezet, szállítószalag 

1.sz. fotó - présszerszám 2. sz. fotó - összenyomó szerszám 
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3.sz. fotó - géptest 4. sz. fotó - vázszerkezet 

3) CÉL ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLET 

3.1 A GÉP CÉLJA 

A D85 jelű Cappellettatrice gépet - tortelloni és cappelletti típusú - töltött 
tészta gyártására tervezték. 
Az említett termékeket durum lisztből vagy lisztből és víz és/vagy tojás, 
hús, sajt, zöldség alapanyagokból lehet előállítani. 

Minden ettől eltérő esetleges használat nem rendeltetésszerűnek 
tekintendő, a gépben kárt okozhat és a garanciális jogok elvesztésével jár 
együtt. 

3.2. MUNKAHELYEK 

A gép működésével kapcsolatos környezeti elvárások: 

Hőmérsékleti tartomány: + 20 °C + 30 °C 
Páratartalom: 40% - 50% 
Megfelelő megvilágítás 

4) MOZGATÁS  

A gép súlya: 275 kg 
Minden prés súlya: 8 kg. 
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A gép mozgatásához ajánlatos védőkesztyűt és munkavédelmi cipőt 
használni. 

4.1 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

A gép mozgatásához mechanikus, villás eszközöket kell használni. 
Kerüljük a durva gyorsításokat vagy lassításokat, hogy csökkentsük az 
esetleges billenések kockázatát. 

Három személy kell ahhoz, hogy a gépet felemeljék a vázról és az 5. 
sz., illetve 5A fotó szerint járjanak el. 

5.sz. fotó 5A. fotó 

Helyezzük a gépet közvetlenül a szállítóeszköz platójára, hevederekkel ( 
vagy hasonlóval) rögzítve az oldalát. 
A gépet mindig óvatosan mozgassuk, mert az oldalsó ütődések 
kibillenthetik a helyéből. 
A gépet egyenletes, sík talajra kell helyezni és megfelelő távolságot 
kell hagyni a munkavégzéshez – lásd a rajzot: 
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A gép kerekeken is állhat (de két keréknek rögzíthetőnek kell 
lennie). Nagyon kell figyelni a mozgatásnál. Nem teljesen sík talaj 
vagy erőteljes oldalsó ütődések a gép felborulását okozhatják. 

4.2 EMELÉS 

Abban az esetben, ha fel kellene emelni a gépet daruval, karosemelővel vagy 
egyéb emelő szerkezettel, megfelelő hevederekkel át kell kötni a gépet az 
aljánál – a feltámasztó lábak közelében - lévő rögzítő fülek használatával; las-
san kell megemelni és a felfüggesztett teher hatósugarán kívül kell tartózkodni. 

5) ELŐZETES ELLENŐRZÉSEK 

A gép megérkezésekor ellenőrizni kell, hogy a szállítás során történt-e es-
etleges sérülés és különösen az elülső burkolaton, illetve a hátsó 
védőburkolaton található mikrokapcsoló hatékonyságát (lásd a 6 sz. és 7 
sz. fotót) kell megvizsgálni. A gép csak akkor működtethető, ha az első és 
hátsó védőburkolat zárva van. A védőburkolatok épségét is ellenőrizni kell. 
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6.sz. fotó 

 
7. sz. fotó 

 
Ellenőrizni kell az elektromos kapcsolószekrény épségét (lásd 8.sz. fotót) 
 

 
8. sz. fotó 

 
Esetleges károk felmerülése esetén fel kell venni a kapcsolatot a gyártó 
céggel. 
Ellenőrizni kell az alábbi darabokat: 

• Tésztatovábbító 
• Kért présszerszámok 
• Igényelt présszerszámoknak megfelelő adagolók (25. sz. fotó) 
• Tartókeret 
• Tárcsa (9. sz. fotó) 
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• Csavarkulcsok 

9. sz. fotó 
Abban az esetben, ha a gép átadása faládában történik, a fa-csomagolást 
pajszerrel vagy más megfelelő szerszámmal – védőkesztyű használatával 
– ki kell bontani és a gépet a 4-es pontban leírtaknak megfelelően a 
talajra kell helyezni. 
A műanyag csomagolóanyagot műanyag hulladékok összegyűjtésére 
alkalmas tárolóba kell helyezni, a faanyagok elhelyezésével kapcsolatban 
szakvállalattal kell felvenni a kapcsolatot. 

Ha problémát észlelünk, a gépet nagyon óvatosan indítsuk el, vagy 
egyáltalán ne indítsuk el és vegyük fel a kapcsolatot a gyártóval 
vagy a forgalmazóval. 

6) A GÉP BEINDÍTÁSA ÉS KEZELÉSE 

6.1 A GÉP ELHELYEZÉSE ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 

A gépet sík talajon kell elhelyezni és a munkavégzéshez elegendő helyet 
kell biztosítani a gép körül, a 4-es pontban leírtaknak megfelelően. 
Ügyelni kell arra, hogy a gépre ne kerüljön víz vagy más folyadék és a 
páratartalom ne legyen túl nagy. 
Ajánlatos megfelelő világítást biztosítani a munkavégzéshez. 
Tilos a gépet lépcsőn, deszkapallón, lépcső közelében elhelyezni 
vagy nem megfelelően körülkerített, nyitott helyre telepíteni. 

6.2. TÁPLÁLÁS 

A munkaterület elektromos berendezését hárompólusú, földelt 16 A –es 
csatlakozóval és egy biztonsági megszakító-kapcsolóval kell ellátni. 
A géphez 2,5 m hosszúságú kábel tartozik. 
Ügyelni kell arra, hogy a földelés ne átmenő helyen legyen és a befoglaló 
síknál legyen kialakítva. 
A gép 380 V, 50/60 Hz, háromfázisú feszültséggel működik. 
A gépet a berendezés földelése hatékony védi. 
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Ellenőrizni kell, hogy az Önök elektromos berendezése megfelelő 
földeléssel és biztonsági megszakítóval el van-e látva. 
 
6.3 BEKAPCSOLÁS 
Be kell illeszteni a dugaszt a konnektorba. El kell forgatni 1-es pozícióba a 
fali megszakítót. 
Az általános főkapcsolót – az elektromos kapcsolószekrényen – 1-es 
pozícióba kell helyezni, mint a 8. sz. fotón látható. 
Ellenőrizni kell, hogy az első burkolat és a hátsó védőburkolat megfelelően 
záródik. 
 
6.4 A TERMELÉS INDÍTÁSA 
 
Ellenőrizni kell, hogy a présszerszám fel legyen szerelve a gépre. 
Ellenőrizni kell, hogy a hátsó kar 1-es pozícióban legyen (lásd 10. 
sz. fotó). Nagyon körültekintően kell elvégezni ezt a műveletet, 
mert ha a kar 2-es pozícióban lenne (lásd 11. sz. fotó) és a gép 
ellenben járna, komoly károk keletkezhetnének. 
 

 
10. sz. fotó (1-es pozíció) 

 
11. sz. fotó (2-es pozíció) 

 
MINDEN FELELŐSSÉGET ELHÁRÍTUNK A HIBÁS KEZELÉSI MŰVELETEK 
MIATT BEKÖVETKEZŐ KÁROKKAL KAPCSOLATBAN. 
 
Meg kell nyomni az indítás – marcia – gombot, mint a 12. sz. fotó 
szemlélteti. 



Kezelési kézikönyv - 10 
 

 
12. sz. fotó 

 
és ellenőrizni kell, hogy a szállítószalag a gép belseje felé forogjon. 
Ellenkező esetben elegendő megváltoztatni a bekötést az alábbi sémának 
megfelelően: 
 

 
 
Ügyelni kell arra, hogy a sárga-zöld földelés– a rajzon 1-es számú – kábelt 
ne helyezzük át. 
A gép leállításához meg kell nyomni a leállítás gombot (13. sz. fotó) 
 

 
13. sz fotó 
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Vészleállításhoz meg kell nyomni a vészleállító gombot – lásd 14. sz. fotó 
– és 0 pozícióba kell elfordítani a biztonsági főkapcsolót (lásd 15. sz. fotó). 
A gép nem indul újra addig, amíg a vészleállító gomb be van nyomva és a 
a főkapcsoló nincs elfordítva 1-es pozícióba (8. sz. fotó). 

14. sz. fotó 15. sz. fotó 

A 12. sz fotón korábban szemléltetett gomb a prést, a tészta továbbítást, 
és a szállítószalagot működteti; a 10. sz. fotón szemléltetett kar 1-es 
pozícióban a prést és az rudakat hozza működésbe. 
Az indítógomb (16. sz. fotó) hatására a gép működni kezd, és kioldásával 
a gép leáll. 

16. sz. fotó 

Ne működtessük a gépet töltelék-tartály és adagoló nélkül. 

6.5 GYÁRTÁS 

6.5.1 Cappelletti 
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Tekintetbe kell venni, hogy a gépet – liszt és/vagy durumliszt és víz vagy 
tojás felhasználásával készített - nagyjából 32% -os nedvességtartalmú 
tésztával kell táplálni. 
A - húsalapú és/vagy sajtos alapanyagú – tölteléket jól össze kell keverni 
és ügyelni kell arra, hogy ne legyen túl lágy.
Számolni kell azzal, hogy minden prés egy darabolóból (17. sz. fotó), 
a saját összezáró egységével (2. sz. fotó) ellátott formázóból (18. sz 
fotó) áll. Ha a prés ravioli gyártáshoz való, nem tartozik hozzá 
összezáró egység.

17. sz. fotó ( daraboló) 18. sz. fotó ( formázó) 

Fel kell szerelni a kívánt prést a gépre és az alábbiak szerint kell elkezdeni 
a gyártást: 
1. Kapcsoljuk ki a gépet a leállító gomb (13. sz. fotó) segítségével és a 

biztonsági főkapcsolót fordítsuk 0 pozícióba (15. sz. fotó). A fali 
főkapcsolót állítsuk 0-ra és húzzuk ki a dugaszt. Emeljük fel az elülső 
burkolatot – meglazítva a rögzítő elemeket -, és a hátsó 
védőburkolatot. 

2. Vegyük kézbe a prést (szeletelő és 
formázó egység) és helyezzük a gépbe 
úgy, hogy a présen lévő jelölés a gépen 
jelzett két jelölés közé kerüljön (lásd 19. 
sz fotó). 

3. A szeletelő és formázó egységet a gépre 
történő szerelés előtt össze kell illeszteni. 
Ellenkező esetben a prés erősen 
megsérülhet. 

4. Helyezzük a prést a vázszerkezetre (20. 
sz. fotó) és nyomjuk a gép belseje felé 
úgy, hogy a fogaskerék megfelelően 
illeszkedjen. 

5. Húzzuk meg a két  – 8x25 - imbusz-csavart a prés rögzítéséhez. 
6. Állítsuk a hátsó kart 1-es pozícióba (10. sz. fotó). 
7. Illesszük a tárcsát a megfelelő helyre (21. sz. fotó) 
8. Csúsztassuk közelebb az A csúszkát (22. sz fotó) a szeletelőhöz, 

forgassuk kézzel a tárcsát óramutató járásával ellentétes irányba (21. 
sz. fotó)  
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9. Csavarjuk be az A csúszka imbusz 
csavarjait – 8 x 40 – úgy, hogy az A 
csúszka a szeletelőhöz illeszkedjen. 
10. Ekkor a két csúszka – A és B – (23. sz. 
fotó) elől van. 
11. A tárcsa segítségével enyhén 
mozgassuk hátrább a B csúszkát (23. sz. 
fotó). 
12. Ellenőrizzük, hogy a híd (24. sz. fotó) 
tiszta legyen. 
13. Helyezzük az adagolót a két tüskéjével 
(25. sz. fotó) beillesztve a híd fölé; ehhez 
a művelethez az adagoló alsó részén lévő 
tüskéknek illeszkedniük kell a híd furataiba. 
14. NAGYON FONTOS: ellenőrizni kell, hogy a tüsketartó rács a B 
csúszka mögött legyen. Ellenkező esetben a tüskéket enyhén le 
kell húzni és a rácsot a B csúszka mögé kell helyezni. 
15. A A két imbusz csavart – 10 x 100 – be kell tenni az adagoló 
megfelelő furataiba és be kell csavarni ezeket (lásd 28. sz. fotó). 

16. a tüsketartó rácsot a B csúszkához kell 
támasztani és meg kell húzni a két imbusz 
csavart – 8 x 25 – úgy, hogy a két darabot 
összefogja. 
17. Forgassuk el a tárcsát óramutató járással 
ellentétes irányba és helyezzük teljesen 
hátra a B csúszkát. 
18. Ki kell oldani a kart és 2-es pozícióba kell 
állítani (11. sz. fotó). 
19. A felső kart – 27. sz fotó – óramutató 
járással ellentétesen elforgatva a dugattyút 
állítsuk fel (30. sz. fotó). 
20. Tegyük a tartályt (30 sz. fotó) a 
töltelékkel az adagoló fölé, amit korábban 

felszereltünk. A dugattyút illesszük a tartályba a felső kar óramutató 
járásával megegyező irányú forgatásával (27. sz. fotó). 
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21. Tegyük az orsót 4/5 mm vastag, 125 mm széles tészta tekerccsel a 
befogó karok közé (lásd 29. sz fotó) és fűzzük be a tésztát a 
vezetőnyílásba a gép felső részén. 
22. FONTOS: Távolítsuk el a gép tárcsáját. 
23. Zárjuk vissza a hátsó védőburkolatot és zárjuk be az elülső burkolatot. 
24. Illesszük be az orsót, forgassuk el a fali megszakítót 1-es pozícióba. A 
biztonsági főkapcsolót is forgassuk 1-es pozícióba; ekkor a tészta elkezd 
lefele haladni a présen belül a daraboló és a formázó rész között, majd 
tovább a szállítószalag felé. Ha nem ez történik, a gépet le kell állítani a 
leállító gomb használatával, ki kell nyitni az elülső védőburkolatot és 
kézzel be kell vezetni a présbe a tésztát. 
25. A felső kart (27. sz. fotó) vízszintes helyzetbe kell állítani; és a gép 
jobboldalán lévő kar (31. sz. fotó) segítségével össze kell nyomni a töl-
teléket (az említett kart felfelé és lefelé kell mozgatni). E művelet 
közben lehet hallani a fogaskerekek kattanását, ami a megfelelő helyre 
kerülést jelzi. Ha nem történik kattanás, ezt a műveletet meg kell 
ismételni a töltelék „pumpálásával”, a felső kart (27. sz fotó) baloldalon 
megtartva, amíg a kattanás nem hallatszik. 
26. A töltelék összenyomása akkor megfelelő, amikor a jobboldali kar (31. 
sz. fotó) a pumpálás közben már bekeményedik. Ekkor abba kell hagyni. 
27. Vissza kell zárni az elülső burkolatot (ha nyitva volt), és az indítás – 
marcia – gomb segítségével el kell indítani a gépet. 
28. Ellenőrizni kell, hogy a tészta a présben nem akad-e el. 
29. A hátsó kart helyezzük 2-es pozícióba (11. sz. fotó). Ekkor e 
gép elkezdi gyártani a terméket. 
30. Az első kijövő cappelletti/tortellini termékek lehet, hogy nem 
megfelelő formájúak vagy hozzátapadnak az összenyomó egységhez (2. 
sz. fotó). Ebben az esetben a megállító gomb segítségével le kell állítani a 
gépet, ki kell nyitni az elülső burkolatot, le kell választani a nem 
megfelelően alakított terméket az összezáró egységtől, vissza kell zárni a 
burkolatot, újra kell indítani a gépet és a gyártást. 
31. Amíg a gép dolgozik, helyezzünk egy tepsit a megfelelő helyre, hogy a 
leeső tésztadarabokat összegyűjtve vissza lehessen nyerni. 
Az összegyűjtött tésztát jól át kell dolgozni a következő tésztakeverékkel. 
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23. sz. fotó 
 
 

 
24. sz. fotó 

 
25. sz. fotó 

 
 

 
26. sz. fotó 
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27. sz. fotó 

 
28. sz. fotó 

 

 
29. sz. fotó 

 
30. sz. fotó 

 

 
31. sz. fotó 
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6.5.2 Présszerszám csere 

Présszerszám cseréhez el kell távolítani az összes tésztát a gépből; meg 
kell állítani a gépet a leállító gomb segítségével és a következőket kell 
tenni: 
1. Minden tésztát távolítsunk el a gépből. 
2. Ki kell oldani a felső kart, mint ahogy a 27. sz. fotón látható 
3. Le kell állítani a gépet a leállító gomb segítségével és a főkapcsolót 0 

pozícióba kell állítani. A fali biztonsági kapcsolót szintén 0 pozícióba kell 
állítani és a dugaszt ki kell húzni. 

4. Fel kell állítani a dugattyút, az óramutató járásával ellentétes irányba 
forgatva a felső kart. 

5. El kell távolítani a töltelék tartályt a hátsó burkolat kinyitása után. 
6. A rúdtartó rácsot (23. sz. fotó) hátsó pozícióba kell helyezni a tárcsa – 

óramutató járásával ellentétes irányú - forgatásával (21. sz. fotó) 
(amit a megfelelő helyre kell beilleszteni). 

7. Ki kell csavarozni a rúdtartó rács 2 db – 8 x 25 – csavarját. 
8. Az adagoló 2 db – 10 x 100 – csavarját ki kell csavarni. 
9. El kell távolítani az adagolót. 

10. A tárcsát óramutató járással ellentétes irányba kell forgatni és az A 
csuszkát (22. sz. fotó) előre kell vinni a prés felé úgy, hogy a szeletelő a 
formázóba illeszkedjen. 

11. Ki kell csavarozni az A csúszka 2 db – 8 x 40 – csavarját úgy, hogy a 
csúszka elváljon a darabolótól. 

12. Ki kell nyitni az elülső burkolatot. 
13. Ki kell csavarozni a présszerszám 2 db – 8 x 25 – csavarját úgy, hogy 

szabaddá váljon (lásd a lenti rajzot). 
14. Vegyük ki a présszerszámot. 
15. Ekkor újra fel lehet szerelni egy új présszerszámot a 6.5.1. pontban 

leírtak szerint. 

Mindig ügyelni kell arra, hogy minden présszerszám az adott– 1/2/3 stb. 
számozású - adagolóval együtt legyen felszerelve. Azzal is számolni kell, 
hogy mindegyik présszerszámnak a saját rúdjaival együtt kell dolgoznia. 
Mindegyik présszerszámnak megfelelő tartálya van: 

• Cappelletti présszerszám: két furatos tartály 
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• Tortelloni présszerszám: egyfuratos tartály 

ÚJRAINDÍTÁS ELŐTT MINDIG KI KELL HÚZNI A TÁRCSÁT

6.6 LEÁLLÍTÁS 
A gép leállítása a leállító gombbal történik (13. sz. fotó). 
A gyártási folyamat végén a főkapcsolót 0 pozícióba kell állítani. 
Vészelállításhoz nyomjuk meg a vészleállító gombot (14. sz. fotó). A gép 
újraindításához ki kell húzni és meg kell nyomni az indítás gombot. 
Ha problémák merülnek fel, ne indítsuk újra a gépet és lépjünk 
kapcsolatba a gyártó céggel. 

6.7 A GÉP ÁRAMTALANÍTÁSA 
A gép feszültségmentesítéséhez a főkapcsolónak (15. sz. fotó) 
0 pozícióban kell lennie, tehát a fali konnektor kapcsolóját 0 pozícióba 
kell állítani és ki kell húzni a dugaszt.

6.8 MOTOR IRÁNYVÁLTÁS 
A gépet egyirányú üzemre tervezték, mint az a 6.4 pontban le van írva.

6.9 BIZTONSÁG 
Optimális körülmények között kell használni a gépet. 
Fáradtság esetén, kábult állapotban a munkát fel kell függeszteni. 
Maximális figyelemmel kell a géppel dolgozni. 
A gépet csak a használatára feljogosított, hozzáértő operát-
or használhatja. 
Ajánlatos védőöltözetet használni és gondoskodni kell a haj 
összefogásáról. Köpeny használata esetén a mandzsettának elasztikusnak 
kell lennie, hogy biztonságosan zárjon. A védőöltözetnek elasztikus 
anyagúnak kell lennie, hogy a gépbe ne akadhasson be. 
A védőruházatot tisztán kell tartani ehhez a munkavégzéshez. 
Nagyon veszélyes gyűrű, karkötő, óra, stb. viselése. 
A gép rezgési szintje és hangkibocsátása az érvényes szabványok 
által megengedett határokon belül van. 
Ajánlatos jó megvilágítás és megfelelő szellőztetés mellett dolgozni. De 
kerülendő a túlzott légáramlat, ami a tészta nedvességtartalmát 
megváltoztathatja. 
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7) VEZÉRLŐ ÉS SZABÁLYOZÓ PANELEK 

VEZÉRLŐ PANEL: vészleállító gomb, bekapcsol/leállít gomb, impulzus 
gomb 

32. sz. fotó 

SZABÁLYOZÁSOK: 
A töltelék haladását a tárcsa (33. sz. fotó) segítségével lehet szabályozni, 
vagyis becsavarással vagy kicsavarással a töltelék mennyiségét növelni 
vagy csökkenteni lehet. 

33. sz. fotó 
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8) MEGELŐZŐ KARBANTARTÁS 

8.1 Napi karbantartás

Naponta ellenőrizni kell, hogy az elülső burkolat mikrokapcsolói jól működ-
nek, illetve a hátsó burkolat az 5. pontban írtaknak megfelelően működik. 
Ellenőrizni kell a burkolatok épségét is. 

A 9-es pontban leírtaknak megfelelően – munkavégzés után – naponta 
meg kell tisztítani a gépet. 

8.2 Heti karbantartás 

Hetente egyszer zsírozni kell a gépet, az alábbi fotón jelzett zsírzó 
óramutató járással egyező irányú fél fordulatnyi elforgatásával. 

34. sz. fotó 

Hetente egyszer néhány csepp vazelin-olajat kell a csúszkára és a tüskékre 
tenni. 

9) TISZTÍTÁS 

Napi gyakorisággal meg kell tisztítani a gépet munkavégzés után. 
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Leállított géppel – főkapcsoló 0 pozícióban, dugasz kihúzva – meg kell 
tisztítani a kalibráló hengereket sűrített levegő segítségével, mint ahogy a 
35. sz. fotón látható. Ugyanúgy meg kell tisztítani a tészta kimeneti 
nyílást a présszerszám alatt. 
 

 
35. sz. fotó 

 
Tisztítsuk meg sűrített levegővel és egy nedves szivaccsal a 
szállítószalagot. 
 
A présszerszámot a gépről való leszerelés után szintén sűrített levegővel 
meg kell tisztítani a 6.5.2. pontban írtak szerint. 
 
Vízzel és – mosogatáshoz használatos - mosószerrel meg kell tisztítani a 
tölteléktartályt és a dugattyút; ezeknek a részeknek a szétszereléséhez a 
6.5.2.1/2/3/4/5/6/7. Szétszereléskor óramutató járással ellentétes 
irányba kell forgatni a dugattyút – lásd 36. sz. fotó. 
 
Az adagoló szétszedése után (lásd 6.5.2.1/2/3/4/5/6/7), el kell távolítani 
a tüskéket (26. sz. fotó). Tisztításukhoz használjunk nedves szivacsot. 
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36. sz. fotó 

AJÁNLOTT TERMÉKEK 

Mosószerként ajánlatos főzőedények mosogatásához használatos szert 
használni. 

A tisztítást megfelelő védőöltözék – kesztyű, védőszemüveg - 
használatával kell végezni. Ajánlatos szellőztetésről és jó megvilágításról 
gondoskodni. 

10) A GÉP MEGÓVÁSA 

10.1 ELHELYEZÉS 

A gépet egyenletes, sík talajra kell helyezni. 
Kerekes talapzatra is lehet tenni a gépet, de két keréknek fékezhetőnek 
kell lennie. Nagyon körültekintően – lassan - kell a gép 
mozgatását végezni, hogy elkerüljük az esetleges oldalra dőlést. 

10.2 ÁRAMTALANÍTÁS 

Ha a gép hosszabb ideig marad használaton kívül, ajánlatos kikapcsolni a 
főkapcsolót és kihúzni a konnektorból az elektromos dugaszt. 

10.3 KÖRNYEZETI HATÁSOKTÓL VALÓ VÉDELEM 

A gépet alaposan meg kell tisztítani és letakarással kell megóvni a portól 
és nedvességtől. 
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10.4 ÚJRAINDÍTÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK 

Ha a gépet hosszabb szünet után újra használjuk, a biztonsági 
mikrokapcsolók és a burkolatok állapotát ellenőrizni kell az 5. pontban 
leírtaknak megfelelően. 
A gépet a 9-es pontban leírtak szerint meg kell tisztítani. 

11) ALKATRÉSZEK 

1 Váz 

2 Kocsi (opcionális) 

3 Töltelék tartály 

4 Dugattyú 

5 Tésztatartó rúd 
6 Kiegészítő présszerszám 

VÁZAK: 
Minden gépet két – termék összegyűjtő - vázszerkezettel szállítunk. 

KEREKES KOCSI: 
A kerekes kocsit csak külön kérésre szállítjuk. A mozgatásánál ügyelni 
kell arra, hogy nehogy felbillenjen. 

TÖLTELÉK TARTÁLY: 
A töltelék tartály eltávolításához fel kell emelni a dugattyút a baloldali kar 
segítségével – lásd 27. sz. fotó – és ezután ki lehet húzni. 

DUGATTYÚ: 
TÉSZTATARTÓ RÚD: 
Minden géphez egy tésztatartó rudat szállítunk (lásd 37. sz. fotó). 

KIEGÉSZÍTŐ PRÉSSZERSZÁM: 
Minden gép egy vagy több kiegészítő présszerszámmal szállítható. A 
felszereléssel és leszereléssel kapcsolatban a 6.5. pontot kell 
tanulmányozni. 



Kezelési kézikönyv – 24 

37. sz. fotó 

12) KENŐANYAGOK 

A gép zsírozásához a következő típusú zsírt ajánlatos használni: 
ROL STAUFFER/2 (csepp-pont > 100; szappan:kálcium) 

13) BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 

13.1 OPERÁTOROKKAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK 

Ajánlatos higiéniai okokból fejfedőt használni. Köpeny használata esetén a 
mandzsetta elasztikus legyen, hogy a csuklónál jól záródjon. A munkaruhák 
legyenek testhez simulók, hogy a gépbe ne akadhasson be semmilyen része a 
ruháknak. 
Az adott munkavégzés esetében normál elvárás a tiszta ruha használata. 

Nagyon veszélyes gyűrű, karkötő, óra, stb. használata. 

13.2 ZAJKIBOCSÁTÁS 

A gép zajkibocsátása az érvényes szabványok által megengedett határon 
belül van. 

13.3 REZGÉSEK 

Nem tapasztalható nagy rezgés, amikor a gép működik. 

13.4 STABILITÁS 



Kezelési kézikönyv – 25 
A gépet kerekre is lehet helyezni, de nagyon ügyelni kell arra, hogy 
mozgatáskor nehogy felbillenjen – lásd 10.1 pont. 

13.5 MUNKAHELYI HIGIÉNIA 
A munkahely megfelelő higiéniájáról gondoskodni kell. 

13.6. A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATRÓL 
A gép nem alkalmas arra, hogy az 6.5. pontban vázolt töltelékektől és 
tésztától eltérő gyártásra használják. 

14) SZÁLLÍTÁS 
A gép súlya 275 kg. 
A gép szállításával kapcsolatban a 4. 1. pontban írtakat kell figyelembe 
venni. 
Ügyeljünk arra, hogy a gépet ne döntsük meg, és megfelelő mechanikus 
villás emelő eszközöket használjunk a mozgatáshoz. 
Javasoljuk, hogy a gépet csak szakmailag felkészült munkaerő mozgassa. 
A teher megemelése előtt ki kell húzni a kábeleket. 

15) HIBAKERESÉS 

PROBLÉMA OK MEGOLDÁS 

A gép nem indul Hiba az 
elektromos 
berendezésnél 

Ellenőrizzük, hogy  
- a burkolatok zárását elől és 
hátul 
- a főkapcsoló 1-es pozícióban 
legyen 
- a fali főkapcsoló 1-es 
pozícióban legyen 
- az elektromos dugó be legyen 
dugva a konnektorba 
- a vészkapcsoló ne legyen 
benyomva 
- a fogasléces szár (az ahol a 
dugattyú indul) ne legyen a löket 
végén 

A 
cappelletti/tortelloni 
szétnyílik 

Túl száraz a 
tészta 

A tésztát megfelelő nedvességűre 
kell elkészíteni – 6.5.1 pont 

A gép nem 
folyamatosan tölti a 
tölteléket 

A szabadonfutó 
kerekek 
szorulnak 

Technikust kell hívni 

A gép leáll néhány  Hőkioldó
illesztése 

Technikust kell hívni 
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perces működés után   
A cappelletti/tortelloni 
tapad 

Túl lágy a tészta 

A gép nincs 
fázisban 

Szárazabbra kell csinálni a tésztát 

Technikust kell hívni 

16) ELEKTROMOS KAPCSOLÁSI RAJZ 
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SORSZÁM JEL KÉSZÜLÉK DARAB

1  Kazetta 1 

2 TR Transzformátor 1 

3 IG FŐKAPCSOLÓ 1 
4 C1 C2 MÁGNESKAPCSOLÓ 2 

5 PA + PM LEÁLLÍTÓ+INDÍTÓ 1 

6 PE VÉSZLEÁLLÍTÓ 1 

7 PI IMPULZUS GOMB 1 

8 FC1 FC2 VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ 2 

9 FC3 VÉGÁLLÁSKAPCSOLÓ 1 
10 P KONNEKTOR 1 

11 M1 MOTOR 1 

12 M2 MOTOR 1 

13 I HŐKIOLDÓ MÁGNESKAPCSOLÓ 1 

14 L LÁMPA 1 
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