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Voorwoord

Korte omschrijving DeKo 834 EPB Stacker CE snijmachine.
De DeKo 834 EPB Stacker CE is een volledig elektronisch gestuurde snijmachine
die geschikt is voor het snijden van vleesprodukten. Met deze snijmachine
kunt u zowel plakken keurig recht op elkaar stapelen als dakpansgewijs leggen.
Verder zijn de plakdikte, de snijsnelheid, het stapelen, het dubbel stapelen en het
dakpansgewijs leggen te programmeren. Tevens is deze snijmachine uitgerust met
de veiligheidsvoorzieningen volgens de CEN-veiligheidsnormen.

Waarschuwing: hoewel de 834 EPB Stacker CE snijmachine gemaakt is
volgens de nieuwe veiligheidsnormen, blijft bij ondeskundig en onvoorzichtig
gebruik van de snijmachine de kans op snijwonden bestaan.

Deze handleiding is bedoeld voor werkgevers en bedienend personeel.
Het is belangrijk dat u deze instructies goed doorleest, voordat u en uw personeel
deze snijmachine in gebruik nemen.
Het opvolgen van deze instructies waarborgt een veilig en doelgericht gebruik van
uw snijmachine. Bovendien verhoogt u hiermee de levensduur van uw machine.
Personen die niet of onvoldoende bekend zijn met het gebruik van snijmachines,
mogen deze niet bedienen.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig.
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Aanzicht 834 EPB Stacker CE
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transporteur

duimknop
slijpapparaat

afwerphand
mesplaat
aflegtafel
vleesklem

waargeleider
dikteplaat
bedieningspaneel

vleestafel
UIT toets
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Veiligheidsaspecten
nToepassing
De DeKo 834 EPB Stacker CE snijmachine is geschikt voor het snijden ven de
volgende produkten:
- vlees- en worstwaren;
- ham en spek;
- rollades.
Belangrijk: de volgende produkten mogen niet met de 834 EPB Stacker CE
snijmachine gesneden worden:
- non-food produkten;
- bevroren produkten;
- produkten met botten

Kenmerken
n Veiligheid
De constructie van de 834 EPB Stacker CE snijmachine voldoet aan de
EG-richtlijn 98/37, is voorzien van de CE-markering en is vergezeld van de
EG-verklaring van overeenstemming.
De snijmachine is zo uitgevoerd dat deze uitschakelt bij onderbreking van
de netspanning, bij terugkeer van de netspanning blijft de snijmachine
uitgeschakeld. Ook schakelt de snijmachine automatisch uit zodra de
vleestafel in de schoonmaakstand wordt gezet of het slijpapparaat uit de
‘ niet slijp’ positie wordt genomen. Het mes draait uitsluitend tijdens een snijof slijp-programma.
Verder is de snijmachine voorzien van een noodstop.
n Veiligheidsvoorzieningen
U bent niet bevoegd om de veiligheidsvoorzieningen op welke wijze dan ook te
verwijderen en/of aan te passen.
n Het snijden
De vleestafel is uitgevoerd met een vleesklem met handgreep. Met deze vleesklem
fixeert u veilig en gemakkelijk de te snijden waar in de gewenste positie.
n Het snijden van de restwaar
Door gebruik te maken van de, in de vleesklem ingebouwde restenhouder, kunt
u korte stukken snijwaar, die niet meer met de klem bovenop de snijwaar
vastgehouden kunnen worden, moeiteloos opsnijden.
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Veiligheidsaspecten

vervolg

n De dikteregelaar
Iedere gewenste snijdikte tussen 0 en 5 mm is gemakkelijk in te stellen door
een nauwkeurige dikte aanduiding in de display.
n Het mes slijpen
De 834 EPB Stacker CE snijmachine heeft een ingebouwd slijpapparaat waarmee u
het mes eenvoudig, snel en veilig kunt slijpen.
n Geluidssterkte
De snijmachine veroorzaakt geen geluidshinder, het geluidsniveau is
onder de 70 DB.

Neem voor uw eigen veiligheid en voor het behoud van uw snijmachine de volgende
punten in acht:
n Als werkgever
Instrueer uw personeel in het gebruik van de snijmachine en wijs hen op de
veiligheidsaspecten, herhaal dit periodiek en bewaar deze handleiding in de buurt
van uw snijmachine.
n Wie mogen de snijmachine bedienen
De snijmachine mag alleen bediend worden door goed getraind en geïnstrueerd
personeel.
Zorg ervoor dat onbevoegden en niet geïnstrueerd personeel de snijmachine niet
bedienen of schoonmaken.
Eventuele storingen mogen alleen verholpen worden door DeKo servicemonteurs.
n Draag altijd geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden. Houd lang haar bijeen.
n Het mes
Waarschuwing: het mes is zeer scherp en dus gevaarlijk, ook als het
mes niet draait. Werk nooit onnadenkend aan de snijmachine en kom
nooit met uw hand of vingers aan het mes.

Handleiding
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Veiligheidsaspecten
vervolg
____________________________________________________________________

n Het mes slijpen
Wees voorzichtig bij het slijpen van het mes. Bedenk dat het mes zeer scherp is
en dus gevaarlijk. Lees eerst de instructies onder het hoofdstuk "het slijpen van
het mes" op pagina 28 en volg deze instructies nauwlettend.
n Produkten
Gebruik alleen die produkten waarvoor de snijmachine gemaakt is zoals vlees,
vleeswaren en kaas. Geen bevroren produkten, produkten met bot en "non-food"
produkten.
n Het snijden
Laat uw aandacht niet afleiden, concentreert u op uw werk. Lees eerst de
instructies onder het hoofdstuk "het snijden” op pagina 12 en volg deze instructies
nauwlettend.
n De rode knop dient als stopknop
Bij het indrukken van de rode knop zullen het mes en de vleestafel onmiddellijk
stoppen.
De vleestafel kan na een stop weer in de beginstand worden gebracht door:
eerst de groene (AAN) knop en daarna de C-toets (clearfunctie) op het
bedieningspaneel in te drukken.
n De transporteur
Voor uw veiligheid is de transporteur aan de achterkant afgeschermd. Hierdoor
is een deel van de scherpe naalden afgedekt en kunt u de transporteur veilig van
de machine afnemen en terugplaatsen.
Waarschuwing: de naalden op de transporteur zijn zeer scherp. Kom nooit
met uw handen in de buurt van de transporteur wanneer de snijmachine in
werking is. Doe uiterst voorzichtig bij het afnemen, het schoonmaken en het
terugplaatsen van de transporteur.

n De waargeleider
De waargeleider geeft extra zijdelingse steun aan de snijwaar, vooral bij zachte
snijwaar en grote inspanlengten bereikt u zo een betere snijkwaliteit.
Belangrijk: om de waargeleider te gebruiken moet u deze naar voren halen. U
komt dan met uw hand in de buurt van het mes. Hoewel zich achter de
waargeleider een veiligheidsplaat bevindt voor het afschermen van het mes,
dient u uiterst voorzichtig te zijn bij het instellen van de waargeleider. Doe dit
alleen met de dikteregelaar in de nulstand.
Waarschuwing: het mes is scherp er bestaat een verhoogd risico op
snijwonden.

Handleiding
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Veiligheidsaspecten
vervolg
_______________________________________________________________

n De dikteregelaar
Wanneer u de dikteregelaar opendraait, ziet u op het bedieningspaneel dat de
dikte automatisch in tiende millimeters wordt weergegeven.

snijdikte

Maak van de onderstaande punten een gewoonte:
Draai de dikteregelaar alleen van de nulstand af wanneer u wilt gaan snijden,
dus nadat u de snijwaar op de vleestafel gelegd heeft.
Draai na het snijden als eerste de dikteregelaar - met de klok mee - in zijn
geheel naar de nulstand en zet de snijmachine uit.
Snijwaar op de vleestafel mag alleen verlegd en/of verwijderd worden indien de
dikteregelaar geheel op de nulstand staat en de machine uitgeschakeld is.

n Bewegende vleestafel
Waarschuwing: bij het indrukken van een snelheidstoets op het bedieningspaneel gaat de vleestafel automatisch bewegen.
Zorg ervoor dat achter en naast de vleestafel nooit personen aanwezig zijn. Zij
kunnen geraakt worden, wanneer de vleestafel automatisch gaat bewegen.
n Reinigen van de snijmachine
De snijmachine mag alleen gereinigd worden door goed geïnstrueerd personeel.
Ga als volgt te werk:
- draai de dikteregelaar geheel naar de nulstand;
- schakel de snijmachine uit;
- haal de netstekker uit het stopcontact;
- gebruik geen agressieve- en/of krassende schoonmaakmiddelen;
- gebruik geen stoom- en/of hogedrukspuitreiniger;
- reinig de snijmachine grondig, geef uitstekende-, puntige
en ronde onderdelen extra aandacht.
Ondoordacht reinigen kan gevaarlijk zijn voor uzelf en de garantiebepalingen
doen vervallen.
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Veiligheidsaspecten
vervolg
_______________________________________________________________

n De werkplek
Zorg dat de snijmachine stabiel staat opgesteld op een stevig werkblad.
Overtuig uzelf dat de machine niet kan gaan schuiven en/of vallen.
Zorg voor voldoende ruimte om de snijmachine en houd uw werkplek schoon,
overzichtelijk en goed verlicht.
Gebruik de snijmachine nooit als stapelplaats. Leg er niets op wat er niet hoort.
n Wat te doen bij storing
Schakel de snijmachine direct uit indien u iets ongewoon hoort en/of merkt. Kijk in
het hoofdstuk "wat te doen bij storingen" op pagina 31 of u de storing zelf
mag verhelpen. Neem, indien dit niet het geval is, contact op met DeKo Service of
uw agent, zie hiervoor pagina 34.
nTransport
Belangrijk: bedenk dat de snijmachine zeer zwaar is. Verplaats de
snijmachine en transportband altijd met twee personen.
Let vooral bij het verplaatsen van de snijmachine op het zwaartepunt, zodat de
snijmachine bij transport niet kan kieperen

zwaartepunt
snijmachine
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Uitpakken en aansluiten
Controleer voordat u de snijmachine aansluit of deze compleet is. Mochten er
onderdelen ontbreken, meld dit dan direct bij DeKo Servicedienst, zie hiervoor
pagina 34. Licht, indien de verpakking door transport beschadigd is, de expediteur
hierover in.
n De verpakking bevat de volgende onderdelen:
- snijmachine;
- werkborstel, flessenborstel en DeKo speciaalolie voor snijmachines;
- schoonmaakdoek;
- handleiding.
n Selecteer de werkplek
Let bij het (ver)plaatsen van de snijmachine op de volgende punten:
- de snijmachine heeft een totaal gewicht van 93 kilo. Let bij het tillen van de
snijmachine op het zwaartepunt, zodat de snijmachine bij transport niet kan
gaan kieperen, zie tekening op pagina 8.
- de snijmachine moet op een stabiele, niet gladde, trillingsvrije ondergrond staan;
- de snijmachine moet horizontaal, schuif- en kantelvrij staan;
- de snijmachine moet op een plaats staan met voldoende ruimte en verlichting om
de snijmachine veilig te kunnen bedienen;
- let op de ergonomische werkhoogte. Deze werkhoogte is op te vragen bij de
arbeidsinspectie.
n Aansluiten
Controleer voor het aansluiten van de snijmachine of de voltage aangegeven op
het identiteitsplaatje (dit zit aan de voorkant van de snijmachine) overeenkomt met
de voltage van het stroomnet waarop u de snijmachine wilt aansluiten. Sluit de
snijmachine nooit op een andere netspanning aan dan op de snijmachine staat
aangegeven, omdat daardoor de elektrische onderdelen in de snijmachine
beschadigd kunnen worden. In vochtige ruimten moet de aansluiting worden
uitgevoerd overeenkomstig de daarvoor geldende eisen.
Steek de stekker in het stopcontact.
n Bij draaistroommachines (400 Volt - 3 fase):
- controleer de draairichting van het
mes (pijl rechts is draairichting);
- bij een foute draairichting moet u
direct contact opnemen met DeKo
Service, zie hiervoor pagina 34.
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Controlepunten voor gebruik
Voordat u de snijmachine in gebruik gaat nemen, moet u het volgende controleren:
n Afwerphand
Is de afwerphand goed vastgedraaid?
Actie: controleer knop A.
n Transporteur
Staan de naalden aan de voorkant?
Waarschuwing: kijk uit voor uw handen,
de naalden zijn scherp en kwetsbaar.

B
A

Actie: - draai, voordat u de transporteur op
de snijmachine plaatst, aan het
tandwiel aan de onderkant van de
transporteur tot alle boompjes met
de naalden aan de voorkant staan.
Is de transporteur goed gemonteerd?
Actie: - controleer knop B;
- controleer of de pen onderaan
de transporteur goed in het mechanisme met het zwart plastic
beschermkapje valt. Zo niet, haal de transporteur van de snijmachine
af en zet de transporteur weer goed op de snijmachine, zie hiervoor
ook pagina 24, “transporteur reinigen”.

n Vleestafel
Is de vleestafel goed vergrendeld?
Actie: - controleer knop C en C1.
Staat de vleestafel in zijn beginstand?
Als de vleestafel niet in zijn beginstand
staat, zal het bedieningspaneel een
foutmelding geven, u ziet twee nullen
knipperen en de snijmachine
functioneert niet.
Actie: - druk de C-toets (clearfunctie)
op het bedieningspaneel in, de
vleestafel gaat dan automatisch
naar zijn beginstand.
C
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Controlepunten voor gebruik
____________________________________________________________________
n Dikteregelaar
Staat de dikteregelaar op de nulstand?
Als de dikteregelaar niet op de nulstand staat, zal de ingestelde dikte in het
bedieningspaneel gaan knipperen en de snijmachine functioneert niet.
Actie: - schakel de snijmachine uit;
- zet de dikteplaat op de nulstand door de dikteregelaar rechtsom te
draaien, totdat de dikteregelaar niet verder gedraaid kan worden;
- schakel de snijmachine weer aan.
n Slijpapparaat
Staat het slijpapparaat in zijn “niet slijp functie”?
Actie: - kijk of het slijpapparaat niet op het mes staat. Zo ja, trek het
slijpapparaat aan de greep omhoog en draai het slijpapparaat naar
links over het mes heen en laat het slijpapparaat rustig zakken.

Handleiding
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Het snijden
Met de DeKo 834-EPB Stacker CE snijmachine kunt u verschillende produkten
snijden (zie hiervoor pagina 4). Het mes is fabrieksmatig geslepen. U moet er zelf
voor zorgen dat het mes scherp is en blijft. Alleen dan behaalt u een optimaal
snijresultaat, zie hiervoor het hoofdstuk "het slijpen van het mes", pagina 28.
Belangrijk: voordat u de snijmachine aanzet en gaat gebruiken, wees er zeker
van dat:
- de dikteregelaar in de nulstand staat;
- het slijpapparaat niet op het mes staat;
- de mesplaat aanwezig is;
- de vleestafel in de beginstand staat.
Volgorde van handelen:
n Draai de dikteregelaar volledig naar "0".
n Vleesklem aan de hendel ( E) geheel naar rechts bewegen.
n Haal de vleesklem aan de handgreep omhoog.
Ga als volgt te werk: houd met de rechterhand de handgreep en vergrendelpal (F)
vast en druk de vergrendelpal in. Haal de vleesklem omhoog totdat deze niet
verder meer kan en laat de vergrendelpal los. De vleesklem staat nu in de
"parkeerstand".
Waarschuwing: zorg altijd dat de knop (G) op de handgreep
naar beneden gedraaid is, zodat de vleesklem niet kan gaan draaien als
deze omhoog gehaald wordt.

G
F

E

D
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Het snijden

vervolg

n Leg nu de snijwaar als volgt onder de vleesklem:
- zorg dat de snijwaar met de zijkant tegen de opstaande voorwand van de
vleestafel ligt;
- zorg dat het rechtereind van de snijwaar voldoende ver op de pennenplaat ligt,
zodat de klem de snijwaar goed kan klemmen;
- druk met de rechterhand aan de handgreep de vergrendelpal (F) in om de
vleesklem uit de "parkeerstand" te halen;
- leg de vleesklem op de snijwaar zonder de vergrendelpal in te drukken;
- door de knop aan de handgreep (G) naar boven te draaien kan de vleesklem
tijdens het aandrukken de juiste positie innemen om de snijwaar optimaal te
klemmen.
- druk de vleesklem op de snijwaar, de vleesklem vergrendelt vanzelf;
- draai daarna de knop (G) naar beneden vast;
- houd de hendel (E) ingedrukt en beweeg de klem met de snijwaar naar links
totdat de snijwaar bijna tegen de dikteplaat aanligt;
- door aan knop (D) te draaien drukt u de snijwaar net iets tegen de dikteplaat.

G
F

E

OF

D

n Leg bij kort snijwaar de vleesklem achter de waar, zodat de vleesklem als restensnijder dient, zie hiervoor het hoofdstuk "het snijden van restwaar", pagina 16.
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Het snijden

vervolg

n Stel de waargeleider in, zie hiervoor het hoofdstuk "de waargeleider", pagina 15.
n Zet de snijmachine aan door de groene (AAN) toets in te drukken. U ziet dat de
display een testfase doorloopt, er verschijnen achten en daarna vier nullen. De
snijmachine is klaar voor gebruik.
n Stel met de dikteregelaar de gewenste snijdikte tussen 0 mm en 5 mm in.
n Toets het gewenste programma in via het bedieningspaneel (zie hiervoor
hoofdstuk "het snijden ", pagina 17) en start de snijmachine door de gewenste
snelheidstoets in te drukken.
n Tijdens het snijden kan het snijprogramma onderbroken of gestopt worden door
de C-toets op het bedieningspaneel in te drukken.
Belangrijk: zodra het snijprogramma onderbroken is met de C-toets moet
voor totale uitschakeling van de snijmachine de rode toets ingedrukt worden.

De snijmachine kan nu veilig herladen worden.
n De rode toets dient ook als "noodstop"
Bij het indrukken van de rode toets zullen het mes en de vleestafel onmiddellijk
stoppen. De vleestafel kan na een "noodstop" weer in de beginstand worden
gebracht door eerst de groene (AAN) toets en daarna de C-toets (clearfunctie) in
te drukken.
Belangrijk: verricht nooit handelingen aan de vleestafel, snijwaar of
transporteur als de snijmachine werkt. Schakel de snijmachine altijd eerst uit
via de C-toets en de rode toets.
n Na het snijden
Na het snijden altijd:
- de vleestafel in zijn beginstand zetten door de C-toets in te drukken;
- de dikteregelaar weer geheel naar de nulstand draaien;
- de snijmachine uitschakelen door de rode toets in te drukken.
Doe dit ook wanneer u het produkt van de vleestafel haalt of er een produkt
wilt opleggen.

Handleiding
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Het snijden

vervolg

De waargeleider
De waargeleider geeft extra zijdelingse steun aan de snijwaar, vooral bij zachte
snijwaren en grote inspanlengten bereikt u zo een betere snijkwaliteit.
n Keuzen uit twee opties voor het vastzetten van de waargeleider
Er zijn twee opties voor het vastzetten van de waargeleider, in vaste stand of met
veerdruk.
Met veerdruk
Is de snijwaar ongelijkmatig van vorm bijvoorbeeld in het midden breder
gebruik dan de waargeleider met veerdruk. Ga als volgt te werk:
- druk de knop (zie H2) aan de waargeleiderstang in, houdt deze ingedrukt;
- druk nu de schuif van de waargeleider naar binnen en laat de knop (zie H2) los;
- u merkt nu dat de waargeleider terugveert wanneer deze ingedrukt wordt.
Waargeleider met veerdruk is ingesteld.

In vaste stand
Is de snijwaar hard van structuur en bijvoorbeeld dun van vorm, zet dan de
waargeleider in vaste stand. Ga als volgt te werk:
- druk de knop (zie H2) aan de waargeleiderstang in, houd deze ingedrukt;
- trek de schuif rustig naar buiten en laat de knop (zie H2) los;
- blijf de schuif rustig naar buiten trekken totdat de waargeleiderstang vastklemt;
- u merkt nu dat de waargeleider niet terugveert wanneer deze ingedrukt wordt.
Waargeleider in vaste stand is ingesteld.
n

H1

H2

H

Gebruik van de waargeleider
- kies uit één van de twee opties voor het
vastzetten van de waargeleider;
- klap de waargeleider naar voren;
- draai de knop op de waargeleider
(zie H) los;
- schuif de waargeleider zover uit
tot de ronde schijf (zie H1) tegen de
snijwaar aanligt.
- draai de knop (zie H) vast.
Door de knop (zie H) los te draaien, kan
de waargeleider geheel teruggeschoven worden.

Wanneer de vleesklem tijdens het snijden vlakbij de waargeleider komt, klapt de
waargeleider vanzelf weg zodat de vleesklem kan passeren.
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_________________________________________________________________________________

Het snijden van restwaar
Wanneer de snijwaar niet meer onder de vleesklem geklemd kan worden, kunt u de
snijwaar opsnijden door de vleesklem achter de snijwaar te plaatsen zodat de
vleesklem als restensnijder dient.
De rest snijwaar mag alleen verwijderd of verlegd worden als de dikteregelaar op
nul staat en de snijmachine uitgeschakeld.
n

Handeling resten snijden
- zet de vleesklem geheel naar beneden
op de pennenplaat;
- leg de restwaar tussen de vleesklem
en de dikteplaat en schuif met
de hendel (zie E) de vleesklem
naar de dikteplaat toe;
- beweeg nu de vleesklem verder
naar de dikteplaat toe, door aan
de knop (zie D), rechts aan de
vleestafel, te draaien. Zo klemt
u de restwaar tussen de
vleesklem en de dikteplaat;
- door de ronde knop aan de
zijkant van de vleesklem in te
drukken en de knop (zie I) naar
links te draaien wordt de
snijwaar vastgepakt door
pennen. Hierdoor zit de
restwaar goed vast tijdens het
snijden;
- stel de dikteregelaar in en start de snijmachine.

E

I
D

Draai direct na het snijden de knop (zie I) aan de vleesklem naar rechts,
zodat de zeer scherpe pennen weer in de vleesklem verdwijnen.

Op deze wijze kunt u de restwaar vrijwel geheel opsnijden.
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Het snijden

vervolg

Het bedieningspaneel
n Het programmeren
Het programmeren verloopt in het
kort als volgt:
- stel de plakdikte in;
- kies het aantal te snijden plakken;
- kies een snelheid.
Met het indrukken van een snelheidstoets naar keuze start het programma en de
snijmachine.
Mestoets
Met de mestoets kunt u het mes laten draaien om het te slijpen. Het mes
stopt u weer met de C-toets (clearfunctietoets). Voor het slijpen van het mes
zie hoofdstuk "het mes slijpen", pagina 28.
Clearfunctietoets
Met behulp van de C-toets kunt u het programma onderbreken of
programmacorrecties aanbrengen.
Clearfunctietoets gebruiken tijdens het programmeren.
Als tijdens het programmeren de C-toets bediend wordt, worden de
programmagegevens gewist. Programmagegevens zijn: aantal plakken
en de aflegfunctie.
Clearfunctietoets gebruiken tijdens de loop van het programma
(het snijden).
Als tijdens de loop van een programma de C-toets bediend wordt, stopt het
programma. De vleestafel en de aflegtafel komen in hun beginstand terug.
De plakkentelling springt op nul. De programmagegevens blijven behouden,
zodat hetzelfde programma opnieuw gestart kan worden, dit geldt echter
niet voor het continue deel van een dakpansgewijs programma.
n Het aantal plakken kiezen
Door één of meer cijfers rechts op het bedieningspaneel in te toetsen kunt u het
aantal plakken wat u wilt gaan snijden kiezen.
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Het snijden

vervolg

Het bedieningspaneel
vervolg

n De verschillende aflegwijzen
Enkelvoudig stapelen
Het enkelvoudig stapelen is het basisprogramma. De snijmachine maakt een
stapel van het voorgeprogrammeerde aantal plakken, de maximale
stapelhoogte is 70 mm.
Let op! Als de combinatie van de ingestelde dikte met het aantal plakken
een stapel zou opleveren die hoger is dan 70 mm, treedt er bij het starten
van de machine een beveiliging in werking. In het bedieningspaneel wordt
knipperend het aantal plakken aangegeven dat met de ingestelde dikte
gestapeld kan worden tot 70 mm. Na op de cleartoets (C-toets) gedrukt te
hebben kunt u het aantal plakken kiezen dat wordt aangegeven in de
display of een kleiner aantal.

Dubbel stapelen
Door het indrukken van deze toets voert u het dubbel stapelen programma in.
Onder de toets gaat een rood lampje branden. De machine maakt nu twee
stapels van de maximale stapelhoogte (maximaal is 70 mm), ongeacht het
gekozen aantal plakken, dat eventueel (nog) in de display is aangegeven.
Als de eerste stapel gemaakt is, staat de vleestafel even stil, stopt het mes
en loopt de aflegtafel naar voren waarna het snijden opnieuw begint.
Let op dat u bij dubbel stapelen minimaal 140 mm van de snijwaar moet
kunnen afsnijden.
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Het snijden

vervolg

Het bedieningspaneel
vervolg

Dakpansgewijs afleggen
Met dit programma kunt u de plakken vleeswaar, tot het maximaal aantal
van 25 plakken, automatisch over elkaar leggen zodat er een dakpansgewijs patroon ontstaat. Door het indrukken van deze toets voert u het
dakpansgewijs afleggen in. Onder de toets gaat een rood lampje branden.
Bij het dakpansgewijs afleggen rekent de snijmachine zelf met het
ingetoetste aantal plakken de afstand tussen twee plakken uit. Deze afstand
is voorgeprogrammeerd. Hierbij wordt rekening gehouden met een minimum
en een maximum lengte. Zou bij een ingetoetst aantal plakken de afstand
tussen de plakken kleiner worden dan de voorgeprogrammeerde minimale
lengte, dan accepteert de snijmachine het aantal gekozen plakken niet en
in het bedieningspaneel wordt knipperend het aantal plakken aangegeven
dat wel mogelijk is. Door de toets <--> of de toets <----> in te drukken kunt u
een keuze uit één van de vijf voorgeprogrammeerde lengten maken.
De lengte van het dakpansgewijs afleggen
De totale lengte van een aantal dakpansgewijs neergelegde plakken kunt u
instellen. U kunt kiezen uit vijf voorgeprogrammeerde totaallengten:
- afleglengte
- afleglengte
- afleglengte
- afleglengte
- afleglengte

80 mm = maximaal 13 plakken;
98 mm = maximaal 16 plakken;
116 mm = maximaal 19 plakken;
134 mm = maximaal 22 plakken;
152 mm = maximaal 25 plakken.

Met deze toetsen kunt u de voorgeprogrammeerde afleglengte van het aantal
gekozen plakken verkleinen of vergroten.
U ziet in het bedieningspaneel de lengten verschijnen als u op een van deze
toetsten drukt.
Deze toets maakt lengte korter
deze toets maakt lengte langer.
De toetsen werken alleen in combinatie met de toets voor het dakpansgewijs
afleggen.
Let op! Nadat u op de herhaaltoets gedrukt hebt, kunt u de lengte alleen met de
C-toets (clearfunctie) ongedaan maken, u moet dan wel opnieuw alles instellen.

Handleiding

pagina 19

Het snijden

vervolg

Het bedieningspaneel
vervolg

De afstand tussen de plakken bij het dakpansgewijs afleggen
De afstand tussen de plakken is standaard voorgeprogrammeerd op
+ 6 mm. U kunt deze afstand wijzigen tussen de 1 mm en de 6 mm.
De afleglengte wordt hiermee ook automatisch kleiner, als u een afstand kiest
kleiner dan 6.
Ga als volgt te werk:
- druk op de lange ↔toets, houd deze ingedrukt;
- selecteer met de cijfers op het bedieningspaneel een lengte tussen de
1 en 6 mm;
- afstand is ingesteld.
Herhaal toets
Met het indrukken van deze toets zal het programma automatisch herhaald
worden. Bij het gebruik van deze functie verschijnt in de display linksonder
een C. De machine schakelt automatisch uit nadat van de snijwaar 150 mm
is afgesneden. Door toets ↔in te drukken zal de snijmachine na 80 mm
automatisch uitschakelen.
n De verschillende snelheden
De snijmachine is uitgerust met drie snijsnelheden voor de vleestafel. Op de
bijbehorende toetsen is dit aangeduid met één, twee en drie horizontale strepen
voor oplopende snelheid. Met het bedienen van een snelheidstoets start het
snijprogramma. De snelheidskeuze wordt op de middelste positie van de display
aangegeven. DeKo raadt u aan de snijsnelheid zorgvuldig te kiezen en aan
te passen aan het te snijden produkt. Vaak is dit een kwestie van eigen ervaring.
De snijsnelheden zijn:
25 plakken per minuut

45 plakken per minuut
55 plakken per minuut
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Het snijden

vervolg

Het bedieningspaneel
vervolg

n Het programmaverloop
Tijdens het programma wordt links in de display het aantal gesneden plakken geteld.
Snijdt u zonder voorkeuze van het aantal plakken tot de maximale stapelhoogte van
70 mm, dan wordt geheel links op het bedieningspaneel een C aangegeven.
Bij het stapelen loopt de aflegtafel met iedere plak een aan de hand van de plakdikte
berekende afstand naar binnen. Dit zorgt ervoor, dat er een rechte stapel ontstaat.
U kunt zonder het programmaverloop te verstoren tijdens het snijproces de plakdikte
bijstellen. De machine heeft dan echter wel rekentijd nodig, zodat de display met
enige vertraging reageert.
Na het beëindigen van het programma komen de vleestafel en aflegtafel weer in de
beginstand terug en stopt, ter verhoging van uw veiligheid, het mes. De
programmagegevens blijven behouden, zodat met het bedienen van een
snelheidstoets hetzelfde programma opnieuw gestart kan worden.

Wilt u het programma onderbreken, dan bedient u de C-toets (zie clearfunctie,
pagina 17).
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Het snijden

vervolg

Het bedieningspaneel
vervolg
Hieronder ziet u schematisch de te nemen stappen voor het snijden:
stapelen zonder
plakken opgave

stapelen met
plakken opgave

dubbel stapelen

dakpansgewijs
afleggen

snijdikte bepalen

snijdikte bepalen

snijdikte bepalen

snijdikte bepalen

snijsnelheid
kiezen

aantal plakken
kiezen

druk toets dubbel
stapelen in

aantal plakken
kiezen

snijsnelheid
kiezen

snijsnelheid
kiezen

druk toets
dakpansgewijs in

ja

afleglengte
instellen?

nee

afleglengte
kiezen
ja

automatisch
herhalen instellen

druk toets
herhalen in

nee

snijsnelheid
kiezen
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Het reinigen van de snijmachine

Zet voordat u gaat schoonmaken altijd de snijmachine uit en haal de stekker uit het
stopcontact.
Belangrijk: maak na gebruik tenminste eenmaal per dag de snijmachine schoon en
slijp het mes.
Waarschuwing: de snijmachine is niet spuitwaterbestendig.
n De snijmachine moet schoongemaakt zijn voordat u het mes gaat slijpen.
n 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 produkten. Maak de snijmachine niet schoon met een stoom-, of
hogedrukreiniger!
Draai voordat u gaat schoonmaken de dikteregelaar helemaal naar de nulstand
zodat het mes veilig staat.
n Wanneer u aan het schoonmaken of aan het slijpen bent, laat uw aandacht dan niet
afleiden. Concentreer u op uw werk.
n Snijmachine reinigen
De snijmachine schoonmaken met een vochtige, niet doordrenkte doek en met de
meegeleverde borstels.
Reinig de onderdelen, het mes en de messchermrand zorgvuldig. Laat de
schoongemaakte onderdelen goed drogen voordat u deze terugzet.
U mag eventueel ook de afneembare onderdelen in de vaatwasmachine reinigen.
n Het mes reinigen
Maak het mes schoon met de meegeleverde borstel en slijp daarna het mes.
Voor optimaal snijresultaat raden wij u aan het mes bij normaal gebruik van de
snijmachine dagelijks te reinigen en te slijpen met het slijpapparaat.
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Het reinigen van de snijmachine

vervolg

Voordat u gaat reinigen altijd: de dikteregelaar naar de nulstand draaien, de
snijmachine uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.
n Vleesklem afnemen
Haal de vleesklem als volgt uit de houder:

I

zorg eerst dat de haken naar binnen zijn gedraaid
- draai hiervoor knop I aan de vleesklem naar
rechts (naar beneden);
- draai de veiligheidsknop ( I1) een kwartslag
naar links;
- pak de greep bovenop de vleesklem vast en
druk deze naar links uit de klem.

I1

Waarschuwing: draai knop I1 volledig in horizontale
positie, omdat anders de veiligheidsknop (I1) knop I blokkeert.
arm

n Afwerphand reinigen
Haal de afwerphand van de snijmachine af:
- draai knop A los;
- schuif de afwerphand naar links uit de snijmachine.

B
A

n Transporteur reinigen
Haal de transporteur van de snijmachine af;
- houd de transporteur aan de arm vast en
draai knop B los;
- schuif de transporteur naar links uit de
snijmachine;
- leg de transporteur voorzichtig met de pennen
naar beneden neer.
De transporteur rust nu op vier voetjes;
Voorzichtig: blijf met uw handen van de naalden af. Gevaar voor snijwonden
- draai knop B verder los;
- haal de schermplaat van de transporteur af. Doe dit door het uiteinde, waarin
de knop zit, beet te pakken, omhoog te trekken en uit de transporteur te
schuiven.
- haal de koon van de transporteur af. Doe dit door de knop een halve slag te
draaien en de koon omhoog te tillen
- neem het zwart plastic schermkapje, waaronder de aandrijfwielen zitten, van de
transporteur af;
- reinig het schermkapje;
- reinig ook de aandrijfwielen met de meegeleverde borstel.
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Het reinigen van de snijmachine

vervolg

Voordat u gaat reinigen altijd: de dikteregelaar naar de nulstand draaien, de
snijmachine uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.
n Vleestafel reinigen
Kantel de vleestafel in zijn geheel naar rechts, zodat
u makkelijker kunt schoonmaken.
Ga als volgt te werk:
- zorg dat de slede in de beginstand staat,
dus helemaal naar voren. Zorg ook dat
de dikteregelaar op nul staat, alleen
dan kunt u de vleestafel kantelen;
- zorg dat de vleesklem geheel rechts
op de vleestafel staat;
- neem de vleesklem uit de houder van
de handgreep;
- neem de pennenplaat van de vleestafel
af door deze aan de voorzijde op te tillen;
- draai de kleine knop (C) naar links los.
Druk daarna met uw rechterhand de knop (C1)
onder de vleestafel in;
C
- kantel de vleestafel naar rechts.

C1

pennenplaat

n Vleestafel terugkantelen
- bij het terugkantelen dient u knop C1 ingedrukt te houden,
- draai knop C vast zodra de vleestafel geheel terug is in de horizontale positie,
- plaats de onderplaat op de vleestafel terug, in omgekeerde volgorde.
n Mesplaat reinigen
Neem de mesplaat in zijn geheel van de
snijmachine af.
Ga als volgt te werk:
- draai de mesplaatknop (zie pijl N) aan
de zijkant van de snijmachine los
- neem de mesplaat van de snijmachine af;
- reinig de mesplaat grondig.

N

Waarschuwing: met het weghalen van de mesplaat
is het mes onbeschermd.
Voorzichtig: verhoogd risico op snijwonden
n Mesplaat terugplaatsen
- bevestig de mesplaat, in omgekeerde volgorde en draai de mesplaatknop vast.
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Het reinigen van de snijmachine

vervolg

Voordat u gaat reinigen altijd: de dikteregelaar naar de nulstand draaien, de
snijmachine uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.
n Het mes reinigen
Alleen met een geslepen mes bereikt u een optimaal
snijresultaat. DeKo 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 28.
Waarschuwing: - reinig nooit met draaiend mes;
- slijp nooit een vuil mes.
Voorzichtig: verhoogd risico op snijwonden
Ga als volgt te werk:
- maak de voorkant schoon met een vochtige, niet
doordrenkte doek;
- reinig van binnen naar buiten met draaiende bewegingen (zie pijl).

messchermrand

n Messchermrand 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.
n Slijpapparaat en slijpstenen reinigen
J
In het slijpapparaat en tussen de slijpstenen
kunnen makkelijk resten snijwaar achterblijven.
Voor het reinigen van het slijpapparaat
deze in zijn geheel uitnemen:
Voorzichtig: verhoogd risico op snijwonden.
- slijpapparaat aan de greep omhoog halen (pijl J);
- slijpapparaat uitnemen door de veer uit te buigen
(pijl L) en het slijpapparaat omhoog te trekken;
- draai de duimknop (pijl K) onder de greep los,
haal de deksel van het slijpapparaat;
- reinig de binnenkant van de deksel - van het slijpapparaat -, de
slijpstenen en binnenzijde van het slijpapparaat grondig met de
meegeleverde borstels, tot alle resten snijwaar verwijderd zijn;
- olie de slijpstenen regelmatig, na het schoonmaken, met
DeKo speciaalolie.
Dit voorkomt dat dierlijk vet in de slijpstenen trekt waardoor deze
onbruikbaar worden.
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Het reinigen van de snijmachine

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

n Vleesklem terugplaatsen
Plaats de vleesklem als volgt terug:

I

zorg eerst dat de haken naar binnen zijn gedraaid
- draai hiervoor knop I aan de vleesklem naar
rechts (naar beneden);
- houd de vleesklem aan de greep vast en zorg
dat het dunne deel van de stang in het onderste
deel van de houder valt;
- druk daarna de vleesklem in de houder;
- draai nu de veiligheidsknop (I1) naar boven,
in verticale positie.

I1

Waarschuwing: draai knop I volledig in verticale positie, omdat anders
de veiligheidsknop (I1) knop I blokkeert.

n Afwerphand terugplaatsen
Plaats de afwerphand terug op de snijmachine:
- plaats de afwerphand op de as en draai de
knop (A) vast.

arm
B
A

n Transporteur terugzetten
Plaats de transporteur terug op de snijmachine:
- zet de schermplaat terug op de transporteur.
Ga als volgt te werk:
- plaats de knop (B) aan de schermplaat in het
daarvoor bestemde gat in de transporteur en
draai deze een paar slagen, totdat de schermplaat
met de gebogen kant achter de ronde stang klikt;
- zorg dat alle boompjes met naalden aan de
voorkant staan. U kunt dit doen door
aan het tandwiel aan de onderzijde van de transporteur te draaien;
- plaats het zwart plastic schermkapje terug;
- pak de transporteur aan de arm vast;
- schuif de transporteur weer op de snijmachine. Zorg dat de pen onderaan
de transporteur in het mechanisme met het zwart plastic kapje valt.
Begeleid eventueel met uw vrije hand de transporteur aan de onderkant
het mechanisme in;
- draai knop B helemaal vast
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Het slijpen van het mes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het slijpapparaat
Belangrijk: maak eerst het mes schoon voordat u deze gaat slijpen, zie hiervoor
het hoofdstuk "het reinigen van de snijmachine", pagina 23.
Belangrijk: voodat u het mes gaat slijpen, eerst de transporteur verwijderen.
Voorzichtig: verhoogd risico op snijwonden.
n

J1

Het slijpen
- draai de dikteregelaar geheel naar de nulstand;
J
- schakel de snijmachine uit;
- slijpapparaat aan de greep zo ver mogelijk omhoog
trekken (pijl J);
- draai het slijpapparaat zo ver mogelijk kloksgewijs over
het mes en laat het rustig zakken (pijl J1).
Beide slijpstenen zijn nu in de juiste positie op het mes
geplaatst;
- zet de snijmachine aan. Start het mes met de mestoets op
het bedieningspaneel. Het mes start alleen als de
dikteregelaar op nul staat. Onder de toets gaat een rood lampje branden.
- met het starten van de mestoets gaat op het
bedieningspaneel een secondeteller lopen.
Hierop kunt u zien hoelang u slijpt;
- trek de hendel met uw wijsvinger naar achteren (pijl M);
- houd de hendel 10 à 15 seconden lang vast;
- laat de hendel langzaam los zodat alleen de braamsteen werkt;
- houd de hendel weer 10 à 15 seconden lang vast;
M
- stop het mes met de C-toets op het bedieningspaneel;
- plaats het slijpapparaat weer terug.

Belangrijk: plaats het slijpapparaat weer in zijn "niet slijp functie" en neem de
"slijpstof" van de snijmachine af met een vochtige doek.

slijpsteen

Handleiding
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Het slijpen van het mes

vervolg

n Door de slijpsteen ontstaat er een braam. Voor een optimaal snijresultaat dient
deze braam te worden verwijderd. De braam wordt automatisch weggehaald
tijdens het slijpen. Het is echter raadzaam de braamsteen nog even te laten
werken zonder te slijpen. Hiervoor moet u de hendel (M) iets loslaten tot de
slijpsteen van het mes af is en de braamsteen zijn werk nog doet.

braam ontstaan
door het slijpen
wordt verwijderd
door braamsteen

n Het verwisselen van het mes
Door de CE-veiligheidsvoorschriften is bepaald dat de ruimte tussen de snijkant
van het mes en de messchermrand niet groter mag zijn dan 6 mm (zie tekening
beneden). Als deze maat bereikt is zal het slijpapparaat automatisch zijn werking
verliezen en het mes dient dan vervangen te worden.
Neem in dat geval contact op met DeKo Servicedienst en laat het mes door een
servicemonteur verwisselen.
Waarschuwing: verwissel in geen geval zelf het mes, er bestaat een verhoogd
risico op snijwonden.
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Het oliën van de vleestafel-, slijpsteenas en slijpstenen
_____________________________________________________________________

Voorzichtig: blijf met uw handen van het mes af. Gevaar voor snijwonden.

n Vleestafel- en de sledeas oliën
haal de stekker uit het stopcontact
- enige druppels olie op de as doen;
- door de beweging van de vleestafel en de vleesklem wordt de olie gelijkmatig
verdeelt op de assen.
n Lager van de slijpsteenas oliën
haal de stekker uit het stopcontact
- schroef het slijpkapje van het
slijpapparaat;
- in beide openingen (zie tekening) één
tot twee druppels olie doen;
- het slijpkapje weer op het
slijpapparaat schroeven.

n Slijpstenen oliën
- Olie de slijpstenen, na het schoonmaken, met DeKo speciaalolie.
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.
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Wat te doen bij storingen
Controleer voordat u contact opneemt met DeKo Servicedienst, zie hiervoor pagina
34, of u aan de hand van onderstaand tabel eventueel de storing zelf kunt verhelpen.
Machine storing
Snijmachine start
niet of het
bedieningspaneel licht niet
op.

De display van
het bedieningspaneel knippert
en de snijmachine start
niet.

Handleiding

Oorzaak

Oplossing

Slecht of geen contact.

Neem contact op met DeKo
Service.

Netspanningszekering
doorgebrand.

Vervang zekering.

Onderdelen snijmachine zijn
defect.

Neem contact op met DeKo
Service.

De dikteplaat staat niet op de
nulstand.

Draai de dikteregelaar
geheel naar rechts.

De vleestafel staat niet in zijn
beginstand.

Druk de C-toets in, de
vleestafel gaat automatisch
naar zijn beginstand.

De tafel vergrendelknop is
niet goed vastgedraaid.

Draai tafel vergrendelknop
vast.

Het slijpapparaat is niet of
niet goed geplaatst.

Zet het slijpapparaat goed
op de snijmachine zie
hiervoor het hoofdstuk
"controlepunten voor
gebruik", pagina 11
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Wat te doen bij storingen

Machine storing

Oorzaak

vervolg

Oplossing

Snijmachine snijdt
niet goed.

Mes is niet scherp genoeg.

Slijp het mes, zie hoofdstuk
"het slijpen van het mes",
pagina 28.

Mes stopt met
draaien terwijl u
vlees snijdt.

Aandrijfriem van de motor is
niet voldoende gespannen.

Neem contact op met

E-codes,
foutmeldingen in
het bedieningspaneel

Snijmachine schakelt uit, en
geeft een E-code waarbij de
rode lampjes knipperen.

Schakel snijmachine uit en
schakel deze weer aan.
Indien de fout zich niet
herhaalt kunt u gewoon
verder werken.

Foutmelding is nog steeds in
het bedieningspaneel maar u
kunt de snijmachine bedienen.

Noteer de E-code, en druk
op de C-toets. U kunt nu
verder werken maar
informeer uw servicemonteur over het
betreffende E-code getal.

Foutmelding verdwijnt niet en
de snijmachine blijft
uitgeschakeld.

Kijk of het slijpapparaat en
de vleestafel in de juiste
positie staan en start de
machine opnieuw.

Foutmelding verdwijnt niet en
de snijmachine blijft
uitgeschakeld.

Neem contact op met
DeKo Service.

Aandrijfriem van de motor is
defect.

Neem contact op met
DeKo Service.

Motor loopt maar
het mes draait
niet.
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Specificaties

Specificaties

834 EPB Stacker CE

Diameter van het mes

296 mm

Snijdikte

van 0,5 tot 5 mm

Draai snelheid van het mes

220 omw/min

rechthoekig

200 x 140 mm

Snij-

vierkant

140 x 140 mm

capaciteit

rond

Φ 140 mm

lengte

623 mm

breedte

773 mm

hoogte

579 mm

Snij-

Snijsnelheid I

minimaal 25 slagen per minuut

snelheid

Snijsnelheid II

minimaal 45 slagen per minuut

Snijsnelheid III

minimaal 55 slagen per minuut

Afmetingen

Stapelen

maximale stapelhoogte 70 mm

Dakpansgewijs
afleggen

maximale aflegtraject tot 25 plakken 152 mm
minimale aflegtraject tot 13 plakken 80 mm
maximale tussenafstand 6 mm
maximale
tussenafstand

snelheid III 16 mm
snelheid II 19 mm
snelheid I 32 mm

Netto gewicht in kg

93 kg

Voltage:

230V
400V

één fase
drie fase

Motorvermogen

Handleiding

180 W

pagina 33

DeKo Service
Voor service binnen of buiten de garantie, kunt u DeKo Service bereiken op
onderstaand adres:
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R
reinigen mes...................................... 26
reinigen mesplaat ............................ 25
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