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Stół nakładkowy z nożem parowym 
do odsklepiania ramek z miodem. 
 
Instrukcja obejmuje urządzenia o kodzie: 

W20960F, W20960C, W20960LN 

 

 
 

Zasady bezpieczeństwa 
 
1. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy 

dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i postępować 
według wskazówek w niej zawartych. 

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane 
użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego 
przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. 
 
2. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do 

użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o 
ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub 
psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub 
znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod 
nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania 
sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za 
ich bezpieczeństwo. 

3. Urządzenie należy podłączyć do gniazda z 
uziemieniem o napięciu określonym na tabliczce 
znamionowej wyrobu. 
a) Instalacja elektryczna zasilająca musi być 

wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy o 
znamionowym prądzie zadziałania In nie 
wyższym niż 30mA. Okresowo należy 
sprawdzać działanie wyłącznika nadprądowego. 

b) Nie należy prowadzić jakichkolwiek prac 
konserwacyjnych podczas pracy urządzenia. 

c) Wszystkie osłony podczas pracy muszą być 
założone. 

d) Podczas odsklepiania należy zachować 
szczególną ostrożność 

4. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, jeśli w 
pobliżu znajdują się dzieci lub zwierzęta. 

5. Nie potrząsaj urządzeniem w czasie pracy. 
 

 
6. Nie uzupełniaj poziomu wody podczas pracy 

wytwornicy pary – wyłącz z sieci i odczekaj co 
najmniej 2 minuty przed ponownym napełnieniem 
zbiornika wodą. 

7. Nie używać stołu, gdy przewód zasilający lub 
łączeniowy jest uszkodzony! 

8. Podczas podłączania do sieci należy zachować 
ostrożność. Ręce muszą być suche! 

9. Zabrania się ciągnąć za przewód zasilający. 
10. Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego 

wytwornicy pary. Jeżeli przewód zasilający ulegnie 
uszkodzeniu i trzeba go wymienić, to czynność ta 
powinna być wykonana u gwaranta lub przez 
specjalistyczny zakład naprawczy albo przez 
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia 
zagrożenia. 

11. Nie używać urządzenia, gdy przewód zasilający jest 
uszkodzony. 

12. Przewód zasilający należy trzymać z dala od źródeł 
ciepła, ostrych krawędzi oraz dbać o jego dobry stan. 

 

Sposób użytkowania 
 
1. Konstrukcja stołu nakładkowego umożliwia montaż 

na stole do odsklepiania standardowym lub 
wzmocnionym. Urządzenie można zamontować 
również na innych wannach itp. zbiornikach. 

2. Po nałożeniu stołu nakładkowego, upewnij się, że 
posiadasz odpowiedni komfort pracy i sposób 
osadzenia nie zagraża bezpieczeństwu. 

3. Przed przystąpieniem do pracy, napełnij zbiornik 
wodą, nie przekraczając poziomu maksymalnego. 
Po czym włącz do sieci 230V. (Nie włączaj 
urządzenia do źródła energii elektrycznej zanim 
zbiornik nie zostanie napełniony!) 

4. Nóż odsklepiający podgrzewany jest parą wodną z 
wytwornicy pary. Jeżeli para odpowiednio rozgrzeje 
noże można przystąpić do odsklepiania. 

5. Prowadnica ramek wyposażona została w osłonę 
zabezpieczającą dłonie przed uszkodzeniem. 

6. Umieść ramkę w prowadnicy, zachowując 
szczególną ostrożność, zwracając uwagę na ostre 
noże. Jeżeli kąt odsklepiania lub temperatura jest 
nieodpowiednia należy: 
a)  przystąpić do wyregulowania konta nachylenia 

noża odsklepiającego za pomocą śrub 
znajdujących się pod ostrzem (ręce należy 
osłonić bawełnianymi grubymi rękawicami, aby 
uniknąć poparzenia lub pocięcia). 

b) Jeżeli natomiast temperatura noża nie jest 
wystarczająca należy odczekać chwilkę i 
ponownie przystąpić do odsklepiania. 

7. Przesuń ramkę po prowadnicy, aby ją odsklepić 
uważając na ostrza oraz na szybko nagrzewające 
się noże i przewody doprowadzające ciepło z 
wytwornicy pary. 
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Uwaga! 

Stół posiada ostre krawędzie. Przechowywać z dala 
od dzieci dobrze osłonięte. Zachowaj szczególną 
ostrożność, ostrza noży są bardzo ostre i szybko się 
nagrzewają. 
 
Urządzenie zrobione jest z nierdzewnej, kwasoodpornej 
stali. 
 
 

Śruby do regulacji noża odsklepiającego 
pod spodem noża 
 

Konserwacja 
 
1. Przed przystąpieniem do konserwacji należy 

koniecznie odłączyć urządzenie z sieci!!! 
2. Stół należy umyć za pomocą środków myjących 

przeznaczonych od kontaktu z żywnością. 
3. Po umyciu osuszamy zabezpieczamy i 

przechowujemy w suchym pomieszczeniu 
 

Utylizacja 
 

Zużyty produkt podlega obowiązkowi usuwania jako 
odpady wyłącznie w selektywnej zbiórce odpadów 
organizowanych przez Sieć Gminnych Punktów Zbiórki 
Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych. 
Konsument ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu w 
sieci dystrybutora sprzętu elektrycznego, co najmniej 
nieodpłatnie i bezpośrednio, o ile zwracane urządzenie 
jest właściwego rodzaju i pełni tę samą funkcję, co nowo 
zakupione urządzenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gwarancja 
 

Produkty zakupione w firmie „Łysoń” objęte są gwarancją 
producenta. 

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. 

Na zakupione produkty wystawiany jest paragon lub 

faktura VAT. 

Szczegóły gwarancji na www.lyson.com.pl 
 


