Myhrvold Nordic Danmark

Bizerba B100 Brødskæremaskine - Hurtig-vejledning

Brugertips:
• Brødet må ikke være frosset, men det må gerne være lunt. Skær kun brød.
• Isæt gerne brødet yderligt på brødholderen for at kunne udskære flest mulige skiver.
Skivetykkelse:
• Fabriksindstillinger ”Tynd” 8mm, ”Mellem” 10 mm, ”Tyk” 12 mm

•

Gradvis indstilling 3 – 30 mm. Brug pilene ”Mindre” og ”Større”. (se billede herover)
o 3 – 16 mm skiver i trin a 0,5 mm
o 16 – 20 mm skiver i trin a 1 mm
o 20 – 30 mm skiver i trin a 2,5 mm
o Kan ændres før og under udskæring. Delvis udskæring: Tryk skiveknappen

•

Ændre fabriksindstilling (Er du sikker på, at du vil det?)
o Hold begge pilene ”Mindre” og ”Større” skivetykkelse nede i 1 sek. samtidig
o Vælg ”Tynd”, ”Mellem” eller ”Tyk” og forøg eller reducer størrelsen med pilene
o Bekræft ny skivetykkelse ved igen at vælge Tynd, Mellem eller Tyk

Hastighed:
• Vælg imellem Skildpadden (langsom) og Haren (hurtig), som er vist på frontpanelet
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Rengøring af knivblad:
• Tasterne ”Tynd” og ”Mellem” holdes samtidig nede i 5 sekunder
o Knivbladet føres automatisk frem i skærekassen
o Afbryd el på hovedkontakt inden rengøring med blød, fugtig (ikke våd) klud
 Rengør fra midten og ud mod kanten, som er meget skarp
 Brug ikke skrappe rengøringsmidler
o Tilslut el, løft og luk låget for aktivering af maskinen. Tryk ”Enkel udskæring”
Udvendig rengøring:
• Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol

Løbende vedligeholdelse:
• Husk at tømme krummeskuffen, som har afbryder-kontakt og nøgle til aflåsning for
ekstra sikkerhed.
• Vi anbefaler en fordelagtig forebyggende servicekontrakt med valgfrit antal
servicebesøg, hvor vi efterser og renser brødskæreren samt udskifter sliddele.

Hvis maskinen svigter:
• Kontakt os på hovednummeret tlf. 44 84 33 99, så finder vi en tekniker til dig, eller ring
direkte til Serviceafdelingen Vest tlf. 29 60 83 99 eller Øst tlf. 20 28 83 99
Vigtigt: Ved fejlopkald vil teknikeren spørge, hvor mange lyspærer, der lyser!
Tæl antallet af pærer, som lyser under talrækken for indstilling af skivetykkelse.
(Læs ikke tallet over pærerne, det er kun skivetykkelsen)

Der kan leveres et rustfrit, flytbart bord med hjul for nemmere rengøring
glæden varer længere
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