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1. دفترچه راهنما
خ گوشــت های صنعتــی دارای دفترچــه  تمــام وســایل الکترونیکــی از جملــه اره اســتخوان بر و چر
راهنمــا می باشــند. متاســفانه گاهــی مطالعــه آن نادیــده گرفتــه می شــود تــا زمانی کــه مشــکلی بــرای 
دســتگاه یــا نحــوه عملکــرد آن بوجــود بیایــد. بنابرایــن بــرای جلوگیــری از هــر خطــر احتمالــی، مطالعــه 
دقیــق دفترچــه راهنمــا قبــل از اســتفاده از دســتگاه اکیــدا توصیــه می شــود. ایــن دســتورالعمل ها 
شــامل چگونگــی نصــب و راه انــدازی، اســتفاده صحیــح، تمیــز کــردن و تعمیــرات می باشــد. از آنجــا 
کــه محصــوالت مــا بــر اســاس مقــررات کشــورهای مختلــف در حال به روزرســانی می باشــند، احتمال 

دارد تصاویــر و گراف هــای موجــود متفــاوت از نســخه ای باشــد کــه شــما دریافــت می کنیــد.

1-1. نگهداری از دفترچه راهنما:
کتابچــه راهنمــا بــه عنــوان بخــش جدایــی نا پذیــر از دســتگاه بایــد نزدیــک بــه آن نگهــداری شــود تــا 
تمامی کاربران بتوانند به راحتی به آن دسترســی داشــته باشــند. در صورت فروخته شــدن دســتگاه، 

دفترچــه راهنمــا بایــد همــراه آن باشــد. 

کار بــا دســتگاه فقــط بــرای افــراد آموزش دیــده بــاالی 18 ســال کــه قبــا کتابچــه راهنمــا را 
ــد.  ــاز می باش ــد مج ــه کرده ان مطالع

2. دستور العمل اره استخوان بر
دســتگاه های اره اســتخوان بر از نظــر فنــی قــادر بــه بــرش انــواع گوشــت و اســتخوان بــا ســرعت و 
قــدرت بســیار بــاال هســتند. بنابرایــن اســتفاده از ایــن دســتگاه بــرای مــوارد دیگــر مجــار نمی باشــد. 
ایــن دســتگاه بــرای اســتفاده مســتمر و بــدون محدودیــت زمانــی در قصابی هــا و سوپرگوشــت ها، 

آشــپزخانه های صنعتــی، رســتوران ها  و کیترینگ هــا طراحــی شــده اســت.

ح دستگاه 2-1. شر
اره هــای اســتخوان بر شــرکت امــگا تولیــد کشــور ایــران اســت کــه دارای بدنــه ای از آلیــاژ اســتیل 
ضد زنــگ می باشــد. ســطح صیقلــی و صــاف آنهــا نــه تنهــا شستشــوی آن را آســان می کنــد، بلکــه از 
گیر کــردن اضافــه گوشــت و چربــی و همچنیــن ایجــاد آلودگــی، جلوگیــری می کنــد. از آنجــا کــه کار بــا 
ایــن دســتگاه می توانــد خطــرات جــدی بــرای کاربــران در پــی داشــته باشــد، کارشناســان شــرکت در 
جهــت ارتقــا ایمنــی دســتگاه، آن را بــا ســوئیچ  ایمنــی و محافظ هــای مطمئــن مجهــز نموده انــد. ایــن 
دســتگاه ها مجهــز بــه میکروســوئیچ اســت بنابــر ایــن اگــر درب اره بــه هــر دلیلــی بــاز شــود، دســتگاه 
 خامــوش می شــود. ســینی بــزرگ و تعویــض آســان تیغــه، از دیگــر برتری هــای اســتخوان برهای 

ً
فــورا

ایــن شــرکت شــمرده می شــوند.

دیگر شاخص های این دستگاه:
کارایی باال، مصرف انرژی کم، ایمنی باال و ظاهری زیبا	 
غ و ماهی	  ایده ال با کارایی باال جهت برش انواع گوشت، استخوان، گوشت منجمد، مر
بدنه تمام استیل نگیر )stainless steel 304 (، تایید شده توسط وزارت بهداشت	 
مجهزبه تمیز کننده خودکار تیغه	 
 	IP54 دارای درجه استاندارد
مجهز به کلید قطع کننده جهت محافظت دست مطابق با استانداردهای صنایع غذایی اروپا	 
ــرای کار مســتمر بــدون 	  ــاال در لحظــه اســتارت، طراحــی شــده ب ــا نیــروی گشــتاور ب ــور ب الکتروموت

ــی  ــت زمان محدودی

2-1-1. انواع دستگاه اره استخوان بر
عموما تمامی  دستگاه های اره استخوان بر در یک قالب طراحی و ساخته می شوند اما طول تیغه، 
قــدرت موتــور و ســرعت بــرش، شــاخص های تعییــن کننــده مــوارد اســتفاده از دســتگاه می باشــند. 
ــول  ــا ط ــدل BS165 ،BS155 و BS182 ب ــه م ــت آرا در س ــگا صد صنع ــرکت ام ــتخوان بر ش ــای اس اره ه
اره هــای بــه ترتیــب 155، 165و 18۲ تولیــد می شــود کــه آن هــا  را بــرای اســتفاده در ســوپر گوشــت های 
کوچــک و بــزرگ تــا کشــتارگاه ها  و آشــپرخانه های صنعتــی مناســب می ســازد. ضمنــا اره اســتخوان بر 

مــدل BS182 ســه فازجهــت مصــارف صنعتــی بــه صــورت سفارشــی قابــل تولیــد می باشــد.

AB

C

امگا صدصنعت آرا
دفترچه راهنما

omega sadsanat ara
Manuals



5 4

2-1-2. مشخصات فنی اره های استخوان بر

2-1-3. مقایسه سریع اره های استخوان بر

2-1-4. عملکرد دستگاه
دستگاه اره استخوان بر از دو پولی )فولی( در باال و پایین تشکیل شده است. پولی پایین )محرک( 
بــه الکتروموتــور دســتگاه متصــل شــده اســت و نیــروی حرکتــی تیغــه را بــه صــورت دورانی حــول محور 
دو پولــی تامیــن می کنــد. پولــی متحــرک کــه در بــاال قــرار دارد بــرای جلوگیــری از تاب خوردگی تیغــه و قرار 
گرفتــن آن در محــل درســت، قابلیــت تنظیــم در تمامــی  زوایــا را دارد. دکمه هــای روشــن و خامــوش بــه 
رنگ هــای ســبز و قرمــز روی دســتگاه قــرار دارنــد. بــه محــض فشــار دادن دکمــه ســبز دســتگاه روشــن 
شــده و اره شــروع بــه کار می کنــد. ایــن دســتگاه مجهــز بــه میکروســوئیچ اســت بنابرایــن اگــر در اره بــه 
هــر دلیلــی بــاز شــود، دســتگاه فــورا خاموش می شــود.) دســتگاه BS155 دارای کلید گردان می باشــد.(

** الکتریکݡی* مکانیکی

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

2-1-5. اجزای تشکیل دهنده اره استخوان بر

1.    فلکه تنظیم کششی
۲.    پولی باال )متحرک(

۳.    کلید روشن و خاموش 
۴.    اهرم قفل کننده در

5.   کلید قطع کننده اضطراری
6.    پیچ نگهدارنده حفاظ تیغه

۷.    تیغه
8.    محافظ تیغه

۹.      ابزار هل دهنده گوشت
1۰.      گونیا

11.      پولی پایین )محرک(
1۲.      تمیزکننده خودکار

1۳.     بلبرینگ پشت تیغه
1۴.    جعبه برق

15.     سوئیچ حفاظت در
16.    ظرف جمع آوری ضایعات

امگا صدصنعت آرا
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BS18۲ BS165 BS155 پارامتر

× مدارتبدیل برق داخلی به ۲۴ ولت

× محافظ تیغه

ابزار هل دهنده گوشت

× گونیا

تیغه یدک

سوئیچ محافظ بسته شدن در

× دکمه قطع اضطراری

BS182  سه فاز BS182 BS165 BS155 واحد پارامتر

 1.5 )۲( 1.1  )1.5( ۰.۷5 )1( ۰.۷5 )1( KW)HP( توان موتور

۳8۰ )۳( ۲۲۰ )1( ۲۲۰ )1( ۲۲۰ )1( V)PH( ولتاژ

16 16 15 15 m/sec سرعت برش

1۴5۰ 1۴5۰ 1۴5۰ 1۴5۰ R.P.M دور موتور

۳۰x1۹ ۳۰x1۹ ۲5x18 ۲۰x18 Cm ابعاد برش

18۲ 18۲ 165 155 Cm طول تیغه

1۰۰ 1۰۰ ۹۲ 86 Cm )A(ارتفاع

5۰ 5۰ ۴۴ ۴۰ Cm )B(طول

۴5 ۴5 ۳8 ۳۴ Cm )C(عرض

۴۰×5۰ ۴۰×5۰ ۳۴×۴۴ ۳۰×۴۰ Cm ابعاد سینی

۴۹ ۴۹ ۳۹ ۳5 kg وزن

*****
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2-2. تعویض تیغه
نحوه عوض کردن تیغه بسیار آسان می باشد فقط کافی است مراحل زیر به ترتیب اجرا شود:

1. در را باز کنید.
۲ فلکه کششــی تیغه در باالی دســتگاه را شــل کنید. )با این کار پولی متحرک رو به پایین کشــیده 

شــده و تیغه آزاد می شود.(
ج نمائیــد. )پوشــیدن دســتکش  ۳. تیغــه را بــا احتیــاط کامــل از دو طــرف پولی هــا جــدا و ســپس خــار

ایمنــی الزامی  اســت.(
۴. تیغه اره جدید را به درســتی جاگذاری کنید. )دقت شــود جهت دندانه های تیغه به ســمت پایین 
قرار گیرد و تیغه از میان شــیار راهنمای تیغه و همچنین تمیز کننده به درســتی عبور کرده باشــد.( 

5. فلکه کششی را تا خط قرمز محکم نموده تا پولی باال در جایگاه اولیه قرار بگیرد.  
6. پولــی بــاال )متحــرک( را بــا دســت در جهــت عقربه هــای ســاعت بچرخانیــد تــا از قــرار گیــری تیغــه 
در محــل درســت اطمینــان حاصــل گــردد. اگــر تیغــه در محــل درســت روی پولــی قــرار نداشــت طبــق 

دســتورالعمل تنظیــم تیغــه عمــل کنیــد. 
۷. در را بسته و قفل نمائید.

1
1 ۲ ۳

۲ ۳

۴ 5 ۷

از آنجــا کــه تیغــه اره هــای نــواری بــرای حمــل بهتــر بصــورت حلقــه ارســال می شــوند، 
حلقه ها متحمــل فشــار باالیــی هســتند کــه منجــر بــه آزاد شــدن انــرژی زیــادی از خــود 
می شــوند. بنابرایــن هنــگام بــاز کــردن تیــغ اره نــواری بــرای جلوگیــری از هــر خطــر احتمالــی، 

ــد. ــرل نمائی ــار را کنت ــت فش ــاط تح ــت نق ــر دو دس ــک ه ــه کم  ب
ٌ
ــا حتم

 2-3. تنظیم تیغه
 رگاژ تیغــه از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت زیــرا لــرزش و لنگــی تیغــه 

ً
تنظیــم تیغــه یــا اصطاحــا

باعــث می شــود عملیــات بــرش بــه درســتی انجــام نگــردد. 
1. ابتدا با استفاده از یک پیچ گوشتی تخت کوچک درپوش پاستیکی را مطابق شکل بردارید. 

۲. با آچار نمره 1۳ مهره قفل کننده پیچ تنظیم پولی را کمی  شل کنید. 
۳. بــا اســتفاده از آچــار آلــن نمــره۴، پیــچ تنظیــم زاویــه پولــی را بچرخانیــد. )بــا ســفت کردن پیــچ، پولی 

رو بــه عقــب و بــا شــل کــردن آن، رو بــه جلــو حرکــت می کنــد.(
۴. زمانی که پولی باال و پایین در یک راستا قرار بگیرند تیغه تنظیم است.

5. مهــره قفــل کننــده پیــچ را محکــم کنیــد و دقــت نمائیــد در هنــگام ســفت کردن مهره پیــچ تنظیم 
پولــی حرکــت نکند.

2-4. تنظیم گونیا
ــاوی و  ــای مس ــه اندازه ه ــات را ب ــا قطع ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــر ای ــه کارب ــتخوان بر ب ــا در اره اس گونی

مشــخص بــرش بزنــد. 
 همانطــور کــه در عکــس مشــخص شــده اســت بــا پیچانــدن پیــچ مربــوط بــه تنظیــم گونیــا می تــوان 

فاصلــه بیــن گونیــا و اره را بــه انــدازه دلخــواه تنظیــم نمــود و عملیــات بــرش را انجــام داد.  

امگا صدصنعت آرا
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2-5. تعویض فیوز
1. در جعبه برق را باز نمائید.

۲. در ترمینــال فیــوزدار را رو بــه بــاال بکشــید و فیــوز شیشــه ای داخــل آن را تعویــض نمائیــد. )دو عدد 
فیــوز یدکــی داخــل جعبــه بــرق قرار داده شــده اســت.(

1 ۲

2-6. نکات ایمنی
نــکات اینمــی  بایــد در طــول تمامــی  مراحــل نصــب، راه انــدازی، تمیــز کــردن و نگهــداری از دســتگاه 
ــه  ــان ب ــامت انس ــرای س ــدی را ب ــیب های ج ــی آس ــکات ایمن ــردن ن ــت نک ــود. رعای ــت ش ــا رعای کام

دنبــال خواهــد داشــت ماننــد قطــع انگشــتان.

2-6-1. رعایت نکات ایمنی قبل از روشن کردن اره استخوان بر
 حتمــا قبــل از روشــن نمــودن دســتگاه مــوارد زیــر را بــه دقــت بررســی نمائیــد و ســپس اقــدام بــه 

روشــن کــردن دســتگاه نمائیــد.
اطمینــان از ســامت دو شــاخه و ســیم اتصــال، کلیــد دســتگاه اره اســتخوان بر و همچنیــن پریــز 	 

بــرق )پریــز مجهــز بــه اتصــال ارت( الزامــی  می باشــد.
قبــل از شــروع بــه کار بایــد اجــزای محافظت کننــده ماننــد ابــزار هــل دهنــده گوشــت چــک شــوند 	 

تــا اطمینــان از عملکــرد صحیــح آن هــا  حاصــل شــود.
تنهــا اشــخاص آمــوزش دیــده بــاالی 18 ســال مجــاز بــه کار بــا دســتگاه، تعمیــر و تمیــز کــردن آن 	 

می باشــند.
تمامــی اجــزای دســتگاه بــرای کارایــی بیشــتر و ایمنــی باالتــر دســتگاه طراحــی شــده اند. بنابرایــن 	 

درســت کار کــردن دســتگاه تــا حــد زیــادی بــه درســت و محکــم قــرار گرفتــن تــک تــک اجــزا در جــای 
خــود بســتگی دارد. 

2-6-2. نکات ایمنی هنگام کار با اره استخوان بر
بعــد از اطمینــان از انجــام تمامــی  مراحــل بــاال بــه هنــگام اســتفاده از دســتگاه نــکات زیــر را در نظــر 

داشــته باشــید:
استفاده از دستکش های مخصوص، پوشیدن پیشبندهای چرمی  و عینک های ایمنی	 
هوشــیاری کامــل کاربــر ) کار بــا دســتگاه بــرای افــرادی کــه داروی خــواب آور و یــا مــوادی کــه باعث کاهش 	 

هوشــیاری آنهــا می شــود مصــرف نموده انــد، ممنوع می باشــد.(
جدا نکردن ابزار محافظ مانند محافظ تیغه و ابزار هل دهنده در هنگام کار	 
فشــار دادن دکمــه قطــع کننــده اضطــراری )کلیــد قارچــی( در مواقــع خطــر ماننــد گیــر کــردن تیغــه، 	 

بریــدن انگشــت و یــا مــوارد احتمالــی دیگــر
قطــع نمــودن اتصــال دســتگاه از بــرق هنــگام بــروز هرگونــه مشــکل نظیــر قطــع شــدن ناگهانــی 	 

دســتگاه، گیــر کــردن تیــغ اره نــواری درون دســتگاه، قطــع شــدن بــرق هنــگام بــرش و ...

2-6-3. نکات ایمنی هنگام تمیز کردن دستگاه
اطمینان از خاموش بودن دستگاه و عدم اتصال دوشاخه به پریز برق در هنگام تمیز کردن الزامیست.	 
هنگام تمیز کردن یا تعویض تیغه از دستکش مخصوص استفاده شود.	 
درصــورت عــدم رعایــت نــکات ایمنــی بــاال، مســئولیت هرگونــه خســارت و حادثــه بــه عهــده خــود 	 

شــخص می باشــد.

2-7. عیب زدایی
، فــورا دســتگاه خامــوش  در صــورت شکســتن یــا قفــل شــدن تیغــه و یــا هــر آســیب احتمالــی دیگــر
شــود. بــا توجــه بــه اینکــه مشــکل را نمی تــوان ســریعا اصــاح کــرد، مــاده غذایــی بایــد حداکثــر تــا ۳۰ 

دقیقــه از روی دســتگاه برداشــته شــود.
گاهی بعضی از مشکات می تواند به وسیله خود کاربر اصاح شود.
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راه حل علت نقص

نصب تیغه استاندارد تیغه اره بزرگتر از استاندارد
لرزش تیغه اره

ســفت کــردن پیــچ کشــش تیغــه تــا 
محــل خــط قرمــز

تیغه اره بدون کشش

رگاژ تیغه  تنظیم نبودن تیغه در رفتن تیغه

سفت کردن فلکه باال تا خط قرمز بیش از اندازه سفت کردن تیغه ویا شل بودن آن
شکستن تیغه

استفاده از تیغه مناسب استفاده از تیغه غیر استاندارد برای این دستگاه

نصب تیغه جدید کند بودن تیغه و یا شکسته بودن دندانه های تیغه

عدم برش صحیح
و ایجاد بوی بد

چــک کــردن جهــت قــرار گرفتــن تیغــه 
روی پولــی، دنده هــای تیغه باید رو به 
پاییــن و بــه ســمت بیــرون دســتگاه 

قرار داشــته باشــند.

قرارداشتن دندانه های تیغه در جهت نامناسب

چک کردن اتصاالت برق قطع منبع برق

روشن نشدن دستگاه

درست بستن در بسته نبودن در 

آزاد کردن کلید قارچی آزاد نبودن کلید قارچی

تعویض فیوز
) یدک آن در جعبه برق موجود است.(

سوختن فیوز موتور

2-8. نگهداری
اگرچــه دســتگاه های اســتخوان بر نیــاز بــه نگهــداری خاصی ندارنــد، رعایت نکات زیــر جهت افزایش 

طول عمر و حفظ ســامت آن الزامی اســت.
روزانه قبل و بعد از استفاده تمام قطعات دستگاه با دقت تمیز گردد.	 
نسبت به دفعات استفاده و کثیف شدن آن، گاهی تمیز کردن دستگاه چند بار در روز توصیه می شود .	 
در صورت استفاده نشدن دستگاه برای مدت طوالنی، قبل استفاده حتما با دقت تمیز شود.	 

هشدار
استفاده از دستکش محافظ هنگام تمیز کردن و تعویض تیغه الزامی  است. 	 
تیغه یدکی باید در محلی امن و دور از دسترس دیگران قرار بگیرد.	 
دســتگاه دارای اســتاندارد IP54 )محافظــت شــده در برابــر تراوشــات لحظــه ای آب و جلوگیــری از 	 

( می باشــد، بنابرایــن وارد شــدن آب بــه داخــل دســتگاه ممکــن اســت بــه اجــزای  نفــوذ گــرد وغبــار
الکتریکــی آســیب بزنــد، بنابرایــن بعضــی قســمت ها  ماننــد کلید ها بایــد فقط با دســتمال مرطوب 

تمیــز شــوند .نکتــه مهــم دیگــر عــدم برخــورد مســتقیم آب بــا موتــور دســتگاه می باشــد.
در صــورت تصمیــم بــه اســتقاده نکــردن از دســتگاه بــرای مدت طوالنــی، آن را بســته بندی نموده 	 

و تمامی  منافذ آن را با نایلون یا پاســتیک اســتاندارد بپوشــانید تا از ورود و النه ســازی حشــرات 
کوچــک بــه داخــل قطعات جلوگیری شــود.

تعمیرات اساسی و بهینه سازی حتما توسط متخصصین شرکت مربوطه انجام شود.	 

2-8-1. مراحل تمیز کردن دستگاه
خاموش کردن دستگاه و جداکردن دوشاخه از پریز برق.	 
جدا کردن در و شستن آن )در با  کشیدن به سمت باال به صورت کشویی از دستگاه جدا می شود.(	 
جدا کردن و شستن سطل ضایعات.	 
جــدا کــردن و تمیزکــردن تیغه)بــا پیچانــدن فلکــه، تیغــه شــل شــده و می تــوان آنــرا بــه  آرامــی  و بــا 	 

رعایــت نــکات ایمنــی از دســتگاه جــدا کــرده و تمیــز نمــود.(
تمیز نمودن پولی ها )فولی( جهت جلوگیری از انباشته شدن چربی.	 
سایر اجزای دستگاه را می توان با دستمال مرطوب و اسپری آب پاش تمیز نمود.	 

2-9. گارانتی
دستگاه دارای یک سال گارانتی و 1۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.

، نمی پذیرد: شرکت هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های وارده توسط موارد زیر
ج در دفترچه راهنما.	  استفاده از دستگاه بر خاف ضوابط و شرایط مندر
ایجــاد هــر گونــه تغییــر در ســاختار دســتگاه ماننــد جــدا کــردن قســمت های محافــظ و اســتفاده 	 

از تیغــه اره هــای غیــر اســتاندارد.
 بــه عهــده شــرکت امــگا 	 

ً
دردوره یکســاله گارانتــی،  مســولیت هــر گونــه تعمیــر و خدمــات منحصــرا

ــط  ــر توس ــا تعمی ــرق و ی ــانات ب ــا نوس ــه و ی ــر ضرب ــردی در اث ــکال کارب ــه اش ــر گون ــذا ه ــد. ل می باش
، شــرکت هیــچ مســولیتی در قبــال دســتگاه در دوره گارانتــی نــدارد. اشــخاص غیــر
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خ گوشت 3. دستور العمل چر
خ گوشــت های صنعتــی یکــی از مهم تریــن تجهیــزات آمــاده ســازی رســتوران  ها، کیترینگ هــا،  چــر
ــردن  خ ک ــر ــه آماده ســازی و چ ــاز ب ــت کــه نی ــب و کارهایــی اس ــی و تمــام کس ــگاه های پروتئین فروش

حجــم باالیــی از گوشــت دارنــد. 

ح دستگاه 3-1. شر
( ســاخته شــده اند.این محصوالت  خ گوشــت های شــرکت امگا از اســتیل مقاوم ضدزنگ)نگیر چر
بــا موتــوری قدرتمنــد، ابعــاد مناســب، مصــرف پاییــن انــرژی در کنــار کیفیــت کاری و عمــر مفیــد تــا 
 رعایــت اســتانداردهای صنعــت مــواد 

ً
کنــون توانســته اســت نیــاز مشــتریان را مرتفــع ســازد. ضمنــا

 در قســمت هایی کــه در تمــاس مســتقیم بــا گوشــت هســتند از افــت کیفیــت آن 
ً
غذایــی خصوصــا

جلوگیــری کــرده و باعــث حفــظ بافــت گوشــت می شــود. رعایــت باالتریــن اســتانداردهای روز جهانــی 
در مجموعه هــای الکتریکــی و مکانیکــی ایــن دســتگاه، ایمنــی بــاال را بــرای کاربــران خــود بــه ارمغــان 
خ گوشــت های صنعتــی، ســرعت عمــل کاربــران خــود را تــا حــد زیــادی افزایــش می دهند  مــی آورد . چــر

و تاثیــر چشــمگیری در بازدهــی آن هــا  دارنــد.

شاخص های دیگر دستگاه:
مدل رومیزی با بدنه ساخته شده از آلومینیوم آلیاژی 	 
امکان آزاد کردن گلویی با اهرم و قرار دادن مجموعه کامل آن در یخچال 	 
سیســتم چرخــش معکــوس موتــور بــرای آزاد کــردن گوشــت مســدود شــده بــدون نیــاز بــه بــاز 	 

کــردن گلویــی
مجموعــه کامــل گلویــی ســاخته شــده از اســتیل ضــد زنــگ )stainless steel 304 AISI( تاییــد 	 

شــده توســط وزرات بهداشــت، جهــت حفــظ ســامت گوشــت و جلوگیــری از رشــد باکتری هــا
قابلیت شستشوی آسان 	 
تیغه و پنجره ایتالیایی	 
مجهز به محافظ دست جهت ایمنی در کار	 
الکتــرو موتــور بــا نیــروی گشــتاور بــاال در لحظــه اســتارت، طراحــی شــده بــرای کار مســتمر بــدون 	 

محدودیــت زمانــی و تحــت لیســانس ACEC از بلژیــک
دارای یکسال گارانتی به اضافه پشتیبانی قطعات یدکی در دراز مدت	 

خ گوشت 3-1-1. انواع چر
خ گوشــت های رومیــزی امــگا بــه منظــور اســتفاده مــداوم در فروشــگاه های کوچــک و بــزرگ  چــر
در ســه مــدل رومیــزی TE32، TE22 و SE32 طراحــی شــده اند. مــدل SE32 از نظــر مشــخصات فنــی 
 SE32 می باشــد. بــا ایــن تفــاوت کــه بدنــه اســتیل مــدل TE32 خ گوشــت مــدل کامــا شــبیه بــه چــر
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هماهنگــی بیشــتری را بــا محیــط فروشــگاه بــرای شــما بــه ارمغــان خواهــد آورد.

خ گوشت ها 3-1-2. اجزای تشکیل دهنده چر

خ گوشت ها 3-1-3. مشخصات فنی چر

1.    فلکه )طوقه(
۲.    پنجره
۳.    تیغه

۴.    محور تیغه
5.    ماردون

6.    گلویی
۷.    گلویی سینی
8.    محافظ دست

۹.   سینی
1۰.   کلید

11.   چشمی روغن
1۲.   لرزه گیر پایه
1۳.   گوشت کوب
1۴.   اهرم گلویی

1/5 )2( 2/2 )3( 2/2 )3( KW )HP( قدرت موتور

270 500 500 Kg/h خروجی

36 63 Kg وزن

220 220 220 V ولتاژ

TE22 TE32 SE32

۸

۷

۱
۲ ۳

۴
۵

۶

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

 3-1-4. روش استفاده
خ گوشــت های صنعــت شــرکت امــگا بســیار آســان می باشــد. بــا گردانــدن کلیــد و  اســتفاده از چــر
قــرار دادن آن بــر روی عــدد 1 دســتگاه شــروع بــه کار می کنــد. ایــن دســتگاه ها  مجهــز بــه سیســتم 
چرخــش معکــوس جهــت جلوگیــری از انســداد دهانــه ی گلویــی می باشــد. چنانچــه راه خــروج مــواد 
ــماره ۲ آن را  ــت ش ــد در موقعی ــراردادن کلی ــا ق ــوان ب ــد می ت ــده باش ــدود ش ــتگاه مس ــل دس از داخ
آزاد نمــود. )توجــه داشــته باشــید کــه جهــت جلوگیــری از ورود مــواد بــه فضــای پشــت گلویــی نبایــد 
زمــان گــردش مــاردون در جهــت معکــوس بیــش از دو ثانیــه باشــد.( در هنــگام برگردانــدن کلیــد 
در جهــت درســت ) شــماره 1( ابتــدا بایــد از توقــف کامــل دســتگاه اطمینــان حاصــل کنیــد و ســپس 

بــه ادامــه کار بپردازیــد. 

           3-2. نکات ایمنی

خ گوشــت در هنــگام کار ضــروری می باشــد در غیــر اینصــورت عواقــب 	  اســتفاده از محافــظ چــر
جبــران ناپذیــری ســامتی شــما را تهدیــد خواهــد کــرد .

خ گوشت استفاده نکنید.	  هرگز از انگشتان خود به عنوان عامل فشار گوشت به درون چر
هوشــیاری کامــل کاربــر )کار بــا دســتگاه بــرای افــرادی کــه داروی خــواب آور و یــا مــوادی کــه باعــث 	 

کاهــش هوشــیاری آنهــا می شــود مصــرف نموده انــد، ممنــوع می باشــد.(
خ گوشــت صنعتــی را پــس از هــر بــار وارد کــردن گوشــت، درون محفظه 	   همیشــه گوشــت کوب چر

اســتوانه ای باقــی بگذاریــد تــا از وقوع حــوادث احتمالی جلوگیری شــود.
خ گوشــت چــک شــود تــا از عــدم ورود حشــرات و 	  قبــل از هــر بــار اســتفاده بایــد قطعــات داخلــی چر

جانــوران ریــز اطمینــان حاصــل گــردد. )بــرای اطمینــان بیشــتر بهتــر اســت بعــد از هر بار شستشــو 
و خشــک کــردن دســتگاه، بــا نایلــون یــا پوشــش تمیــزی دور قیــف و گلویــی را محکــم بســته تــا از 

ورود جانــوران کوچــک بــه درون گلویــی و ایجــاد آلودگــی جلوگیــری شــود.(
 بازدید شوند.	 

ً
خ گوشت باید مرتبا ، کلید و سیم اتصال چر پریز

3-3. نگهداری از دستگاه

خ گوشت نباید خالی کار کند زیرا باعث کند شدن زود هنگام تیغه و پنجره می شود.	  چر
خ گوشــت می شــود، 	  از آنجــا کــه آب پیــاز خاصیــت خورندگــی دارد و باعــث کنــدی تیغــه و پنجــره چر

خ کردن پیاز اســتفاده نشــود. بهتــر اســت از ایــن دســتگاه بــرای چــر
خ گوشــت صنعتــی بــرای اســتفاده مســتمر و مــداوم در آشــپزخانه های صنعتــی، 	  اگرچــه چر

خ کــردن حجــم  رســتوران های بــزرگ و سوپرگوشــت ها  طراحــی شــده اســت، امــا در هنــگام چــر
زیــادی از گوشــت، خامــوش کــردن دســتگاه و اســتراحت دادن بــه آن در فاصلــه زمانــی مشــخص 
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ــه طــول عمــر بیشــتر دســتگاه کمــک می کنــد. ب
 بــرای افزایــش طــول عمردســتگاه و لــوازم جانبــی آن بهتــر اســت آن را در محلــی بــه دور از رطوبــت 	 

نگهــداری کنید. 
مراقبت از هواکش و جلوگیری از مسدود شدن راه آن الزامی است.	 
خ گوشت هر دو سال یک بار نیاز به تعویض دارد که می توان زمان آن را از 	  روغن دستگاه چر

، پیچ تخلیه روغن در  طریق چشمی روغن تشخیص داد. در مدل SE32  جهت سهولت کار
زیر دستگاه  تعبیه شده است.

خ گوشت 3-4. شستشوی چر
خ گوشــت ها  دارای مجموعــه گلویــی بــا قابلیــت جداســازی آســان مجموعــه گلویــی  ایــن ســری از چر
و ســینی می باشــند. ایــن دســتگاه بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه میتــوان بــا حرکــت یــک اهــرم 
مجموعه گلویی را جدا کرده و به صورت کامل شستشو داد و یا حتی آن را درون یخچال قرار داد. 

1. ابتــدا مجموعــه گلویــی را آزاد کنیــد. بــرای ایــن کار ابتــدا کمــی  فلکــه )طوقــه( را چرخانــده ســپس بــا 
پیچانــدن اهــرم آزاد کننــده مجموعــه گلویــی آزاد می شــود.

نکتــه: هرگــز بــرای بــاز کــردن گلویــی اهــرم را بــا فشــار نچرخانیــد . ابتــدا کمــی  پیچانــدن فلکــه و 
ســپس پیچانــدن اهــرم از آســیب رســاندن بــه اجــزای داخلــی دســتگاه جلوگیــری می کنــد.

۲. تک تک قطعات مجموعه گلویی و سینی را جدا نموده و سپس با آب گرم و مواد شوینده تمیز نمائید.
۳. برای نظافت استوانه سینی آن را با دستمال و اسپری آب تمیز نمائید. 

نکتــه:بعــد از شستشــوی تیغــه و پنجــره و … آن هــا را در یخچــال قــرار داده تــا از رشــد میکروب هــا 
بــر روی آنهــا جلوگیــری بــه عمــل آید.

3-5. گارانتی
خ گوشت دارای یک سال گارانتی و 1۰ سال خدمات پس از فروش می باشد. دستگاه های چر

شرکت هیچ مسولیتی در قبال آسیب های وارده توسط موارد زیر نمی پذیرد:
ج در دفترچه راهنما	  استفاده از دستگاه بر خاف ضوابط و شرایط مندر
ایجاد هر گونه تغییر در ساختار دستگاه مانند جدا کردن قسمت های محافظ	 

3-6. عیب زدایی

چک کردن اتصاالت برق قطع منبع برق روشن نشدن دستگاه

تعویض تیغه و پنجره از بین رفتن لبه تیغه و آسیب دیدن پنجره

 له شدن گوشت در هنگام
خ کردن چر

مراجعه به شرکت تولید کننده  تاب برداشتن ماردون در اثر ورود
جسم خارجی سخت

محکم کردن فلکه سفت بسته نشدن فلکه

راه حل علت نقص
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شــرکت فنــی مهندســی امــگا صدصنعــت آرا یکــی از بزرگتریــن تولیــد کننــدگان 
ماشــین آالت و تجهیــزات آشــپزخانه های صنعتــی مطابــق بــا اســتانداردهای روز 

جهــان می باشــد.
رضایــت  بهداشــت،  و  ایمنــی  براصــول  مبتنــی  شــرکت  ایــن  فعالیت هــای 

اســت. متمایــز  خدمــات  و  برتــر  خریدار،کیفیــت 
ایــن شــرکت بــه عنــوان مجموعه ای جامع نگــر و توانمند عرضه کننــده بروزترین 
تجهیــزات مــورد نیــاز هتل هــا، رســتوران ها، کارخانه های فــراوری موادغذایــی، 
کشــتارگاه ها و فروشــگاه های قصابــی در بــازار داخــل و خــارج از کشــور می باشــد. 
جلــب رضایــت و اعتمــاد مشــتری بزرگتریــن هــدف ایــن شــرکت بــوده و ارائــه 

خدمــات گســترده ی پــس از فــروش گامــی کوچــک در ایــن راه می باشــد.

TUV NORD Iran PJS
..

TUV NORD Iran PJS
..

TUV NORD Iran PJS
..

hik
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