
Het	reinigen	van	de	snijmachine

Zet voordat u gaat schoonmaken altijd de snijmachine uit en haal de stekker 
uit het stopcontact. Belangrijk: maak tenminste eenmaal per dag na gebruik 
de snijmachine schoon en slijp het mes. Waarschuwing: de snijmachine is 
niet spuitwaterbestendig.

•	 De	snijmachine	moet	schoongemaakt	zijn	voordat	u	het	mes	gaat	slijpen.	
 Alle te reinigen onderdelen in de machine zijn gemaakt van geanodiseerd 
 aluminium, roestvaststaal of plastic. Deze dient u schoon te maken met een
 reinigingsmiddel dat geschikt is voor de voedingsmiddelenindustrie.

 Gebruik voor het schoonmaken alleen reinigings- en desinfectiemiddelen die
 geschikt zijn voor de voedingsmiddelenindustrie. Gebruik geen krassende-, of
  agressieve producten. Maak de snijmachine niet schoon met een stoom-, of
  hogedrukreiniger!

Draai voordat u gaat schoonmaken de dikteregelaar naar de 38 stand zodat 
het mes veilig staat.

•	 Wanneer	u	aan	het	schoonmaken	of	aan	het	slijpen	bent,	laat	uw	aandacht	dan	
 niet afleiden. Concentreer u op uw werk.

•	 Snijmachine	reinigen
De snijmachine schoonmaken met een vochtige, niet doordrenkte doek en met 
de meegeleverde borstels. Reinig de onderdelen: het mes, de messchermrand, 
rondom de messtoel en de binnenkant van het slijpapparaathuis zorgvuldig. Laat 
de schoongemaakte onderdelen goed drogen voordat u deze terugzet. 

•	 Vleestafel	reinigen
 Haal de vleestafel in zijn geheel van de 
 snijmachine, zodat u makkelijker kunt
 schoonmaken. Ga als volgt te werk: 
 - zet de indexknop op stand 38
 - haal de vleestafel in zijn geheel naar u toe en 
  druk de hendel (pijl) naar boven. De dikteplaat 
  is nu geblokkeerd en kan niet geopend worden
 - kantel de vleestafel naar rechts en til
   de vleestafel gelijktijdig uit de slede  
 - verwijder de restensnijder van de vleesklem. 
  Ga als volgt te werk:
 - til de vleesklem op
 -  draai de knop aan de restensnijder één slag, zodat deze verticaal staan
  - druk de restensnijder uit de duwplaat 
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Het	reinigen	van	de	snijmachine		 vervolg

Voordat u gaat reinigen altijd: de dikteregelaar naar de stand 38 draaien, de 
snijmachine uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.

•	 Mesplaat	reinigen
 Neem de mesplaat in zijn geheel van de snijmachine af.  
 Ga als volgt te werk:
 - draai de knop mesplaat (zie pijl) aan 
  de zijkant van de snijmachine los 
 - neem de mesplaat van de snijmachine af 
 - reinig de mesplaat grondig
 - zorg bij het terug plaatsen van de mesplaat dat de
  pin van de messchermrand in het gaatje valt van 
  de mesplaat (zie pijl)
 

Waarschuwing: met het weghalen van de mesplaat 
 is het mes onbeschermd. 
Voorzichtig:  verhoogd risico op snijwonden

•	 Het	mes	reinigen	
Alleen met een geslepen mes bereikt u een optimaal 
snijresultaat. DEKO Holland raadt u aan het mes bij normaal 
gebruik van de snijmachine dagelijks te reinigen en
te slijpen met het slijpapparaat. Voor het slijpen van
het mes zie pagina 19.

Waarschuwing: - reinig nooit met draaiend mes;
 - slijp nooit een vuil mes.
Voorzichtig:  verhoogd risico op snijwonden

  
Ga als volgt te werk:
- maak de voorkant van het mes grondig schoon
 met een vochtige, niet doordrenkte doek
- reinig van binnen naar buiten met draaiende
 bewegingen (zie pijl)

•	 Messchermrand		en	dikteplaat	reinigen

Waarschuwing:  reinig nooit met draaiend mes.
Voorzichtig:  blijf met uw handen van het mes af, 
                     gevaar voor snijwonden.

Ga als volgt te werk:
- reinig de binnenzijde van de messchermrand grondig met een borstel
- reinig de bovenzijde, tussen het mes en de messchermrand, grondig met een 
 vochtige, niet doordrenkte doek
- aan de dikteplaat bevindt zich een opstaand randje. Dit randje moet u grondig
  reinigen
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slijpsteen braamsteen

Het	slijpen	van	het	mes			

Het	slijpapparaat

Belangrijk:  maak eerst het mes schoon voordat u gaat slijpen, 
 zie hiervoor pagina 15 
Voorzichtig: verhoogd risico op snijwonden

 

•	 Het	slijpen	 	
 - Draai de dikteregelaar geheel naar de nulstand
 - Slijpapparaat aan de greep omhoog trekken (Pijl 1)
 - Draai het slijpapparaat kloksgewijs over het mes en 
  laat het rustig zakken (pijl 2) Beide stenen zijn nu in 
  de juiste positie over het mes geplaatst.
 - Het slijpapparaat staat nu in de slijpmodus .Trek de 
  slijphendel naar voren en schakel de machine in. 
  Het mes wordt nu geslepen gedurende 10 seconden. 
  Herhaal indien noodzakelijk.
 - Plaats het slijpapparaat weer terug in de omgekeerde 
  volgorde zoals boven omschreven.

    
   

Belangrijk:  neem de slijpstof van de snijmachine 
  af met een vochtige doek.
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Deko

Het	reinigen	van	de	snijmachine		 vervolg

Voordat u gaat reinigen altijd: de dikteregelaar naar de stand 38 draaien, 
de snijmachine uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.

•	 Slijpapparaat	en	slijpstenen	reinigen  
 In het slijpapparaat en tussen de slijpstenen
 kunnen makkelijk resten snijwaar achterblijven.  
 Voor het reinigen van het slijpapparaat deze in
   zijn geheel uitnemen:
 - slijpapparaat aan de greep omhoog halen 
  (pijl 1)
 - slijpapparaat uitnemen door de veer uit te 
  buigen (pijl 2) en het slijpapparaat omhoog 
  te trekken
 - draai de duimknop (pijl 3) onder het vaantje
  los,  haal de deksel van het slijpapparaat
 - reinig de binnenkant van de deksel - van het
   slijpapparaat - grondig met de meegeleverde
   borstel, totdat er geen resten snijwaar aanwezig zijn 
 - maak de binnenzijde en de slijpstenen van het slijpapparaat schoon onder de 
  kraan met warm water en doe dit met een harde borstel 
 - olie de slijpstenen regelmatig, na het schoonmaken, met DEKO Holland 
  speciaal olie.
  Dit voorkomt dat dierlijk vet in de slijpstenen trekt waardoor deze onbruikbaar 
  worden.

Wees er zeker van, dat de stenen droog zijn voordat u het mes slijpt.
 
          
•	 Binnenkant	van	het	slijphuis	reinigen
 Resten snijwaar kunnen zich makkelijk ophopen 
 in de binnenkant van het slijphuis:
 - reinig de binnenkant van het slijphuis grondig 
  met de meegeleverde borstel, totdat er geen 
  resten snijwaar aanwezig zijn
 -  controleer goed of alle resten weg zijn, daarna 
  kunt u het slijpapparaat herplaatsen  
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Het	reinigen	van	de	snijmachine		 vervolg

•	 Koon	reinigen
 Om de koon te reinigen en een betere toegang te krijgen 
 tot het mes en de messtoel, is deze afneembaar gemaakt.
 Ga als volgt te werk:
 - open de koon (pijl 1)
 - duw de veer aan de bovenzijde naar beneden (pijl 2)
 - haal de koon naar u toe en trek deze naar boven uit 
  het scharnier (pijl 3) 
 - reinig de koon en het mes grondig

•	 Messtoel	en	motorkap	reinigen
 Resten snijwaar kunnen zich makkelijk ophopen
 rondom de messtoel en motorkap:
 
 -  reinig grondig rondom de messtoel en motorkap 
   met de meegeleverde borstel, totdat er geen
  resten snijwaar aanwezig zijn, zie markeringen.

 Na het reinigen van de koon, mes, messtoel en
 motorkap kunt u de koon, in omgekeerde
 volgorde, terugplaatsen zoals omschreven bij 
 “Koon reinigen”.

 

•	 Vleestafel	terugplaatsen
 - zet de vleestafel met de hendel naar boven op 
  de snijmachine en zet deze vast door de hendel 
  naar beneden te drukken
 - trek de tafel door de veer naar u toe en draai 
  gelijkertijd aan de knop dikteregelaar om de 
  beveiliging vrij te geven
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