
· Løsne feste skruen og plasser kvernhuset (C) i festet på den motoriserte enheten, den motoriserte 

  enheten skal være oppreist og tilbehøret passer rett inn i setet. Monter tilbehøret ved å stramme feste skruen 

fast, ikke stram til for hardt. 

· Hvis tilbehøret er riktig montert vil det ikke være mulig å fjerne det eller vri det rundt. 

· Monter skruen (E) i kroppen (C) se retning Fig. 2, ved hjelp av foring (D) som sentrerer den inn i gear systemet,                                                          

(foring er montert  inne kroppen C). 

· Under dette stadiet er det mulig å lirke litt på skruen (E), for å tilpasse den inn i den motoriserte enheten. 

· Sjekk at bryteren på den motoriserte kroppen er i posisjon O (Fig. 1), og sett inn stikk kontakt i støpsel (220V AC) 

Maskinen er nå klar og kan startes ved vri bryteren til posisjon 1 på den motoriserte enheten.                                          

Posisjon 2 er revers. 

Fyll kjøttproduktet som skal arbeides med inn i beholderen og trykk ned bare ved hjelp av stapper (L).                                     

Bruk aldri hendene.  

VIKTIG:                                                                                                                                                                              

Første kvernejobb, bruk  orginal medfulgte hullskive 6mm TC-12 evt 8mm TC-22/TC-32, for så å gå ned på hull            

størrelse for videre kverning. Låse ring (A) Fig.2, må ikke strammes til for hardt. 

Etter hver arbeidsøkt, stopp maskinen ved hjelp av bryteren (Fig. 1),  og koble fra maskinen før 

demontering og rengjøring. Ikke dra i den elektriske kabelen for å fjerne kontakten fra stikkontakten. 

For å fjerne den motoriserte enheten er det tilstrekkelig å løsne festeskruen og fjern tilbehøret ved å skyve den   

horisontalt ut av setet sitt. 

 

For pølsestapping: Fjern hull skive og erstatt den med ”adapter plate - pølsehorn” for TC-12/TC-22 

Kropp, orm og låse ring for hullskive er i fortinnet støpejern. Motordeksel, matskål og base er i rustfritt stål.                            

Vask av komponentene bruker man bare varmtvann og et nøytral oppvask produkt.                                                                               

Ikke bruk syre eller lut produkt.                                                                                                                                                                

Fortinnet støpejern kan komme til å ruste hvis det ikke er riktig vasket etter bruk, sammen med kjøtt.                                  

(kjøtt inneholder blod og blod inneholder salt, som er korroderende på metall hvis det ikke fjernes omhyggelig 

etter bruk).  

Så vær nøye med renhold og smør inn med matolje før lagring, det er sterkt anbefalt. 

Fig.1 

TreSpade kjøttkvern TC-12, TC-22 og TC-32 

 

NB! For TC-32: Gir system går i oljebad , Mobil Mobilgear 636 (skiftes hver 300 arbeids time)           
Ekvialent olje: BP Energol GR-XP 680, Castrol Alpha LS680, Shell Omala 680,                             
Texaco Meropa 680  

Fig.2 


