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Over de handleiding

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de machine aansluit en inschakelt, zodat u
optimaal gebruik kunt maken van de kwaliteit en de toepassingsmogelijkheden van deze machine.
In deze handleiding worden het gebruik, de installatie, de bediening, het reinigen en het onderhoud van de machine besproken.
Onze producten worden continu verder ontwikkeld en zijn onderworpen aan verschillende nationale voorschriften. Foto's en grafische voorbeelden in deze handleiding kunnen afwijken
van de geleverde uitvoering.

1.1

Bewaren

De handleiding hoort bij de machine en moet in de buurt van de machine worden bewaard,
zodat ze voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is.
Bij doorverkoop van de machine moet de handleiding volledig worden meegeleverd.

1.2

Doelgroep

De machine mag alleen door getraind personeel worden bediend. Dit betekent dat de bediener de inhoud van deze producthandleiding moet kennen.
De wettelijke minimumleeftijd voor bedienend personeel is in Duitsland 14 jaar. In nationale
bepalingen kunnen andere leeftijdsgrenzen worden aangegeven. Daarom moet de exploitant
de wetgeving op de opstelplaats van de machine controleren.
Alleen vakpersoneel dat door Bizerba is geautoriseerd, mag het apparaat opstellen, onderhouden en repareren.

1.3

Gebruikte symbolen

In deze handleiding worden verschillende symbolen gebruikt.
Symbool

Betekenis
Tekst met pijl verzoekt u een handeling te verrichten.
Positienummer in afbeelding.

<Toets>

Tekst binnen <> duidt een toets aan.

"Weergave"

Tekst binnen "" toont de weergavetekst.

Vereisten worden grijs weergegeven.
Instructie
Deze aanwijzingen moeten beslist door u in acht genomen worden.

Deze informatie is bedoeld een betere deskundigheid.
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Over de handleiding

Waarschuwingen

Waarschuwingen worden ingedeeld in gevarenfases door middel van het signaalwoord boven het waarschuwingssymbool.
De opbouw van de waarschuwingen en de betekenis van de signaalwoorden worden in deze
handleiding als volgt weergegeven.

GEVAAR
Gevarenbron met hoog risico bij onmiddellijk dreigend gevaar voor
personen!
De gevolgen zijn:
levensgevaarlijke verwondingen,
ernstige gezondheidsschade.
– Maatregelen ter voorkoming van het gevaar worden benoemd.

WAARSCHUWING
Gevarenbron met matig risico bij mogelijk dreigend gevaar voor personen!
De gevolgen kunnen zijn:
ernstige verwondingen,
gezondheidsschade,
zware materiële schade.
– Maatregelen ter voorkoming van het gevaar worden benoemd.

VOORZICHTIG
Gevarenbron met gering risico bij mogelijk dreigend gevaar voor
personen!
De gevolgen kunnen zijn:
verwondingen,
materiële schade.
– Maatregelen ter voorkoming van het gevaar worden benoemd.

AANWIJZING
Gevarenbron, ondeskundig gebruik!
Materiële schade kan het gevolg zijn.
– Maatregelen ter voorkoming van het gevaar worden benoemd.

38100530001 nl
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2.1

Reglementair gebruik

Producthandleiding VS12 /C /F /FP /W

De snijmachines van de VS12-serie zijn technische werkmiddelen, die uitsluitend bedoeld
zijn voor commercieel gebruik.
Ze mogen alleen worden bediend door geïnstrueerde personen die ouder zijn dan 14 jaar.
[} 6]
De VS12-serie omvat alle typen die worden vermeld in de conformiteitsverklaring in de bijlage.
De snijmachines worden handmatig bediend; voor het snijden wordt de slede naar voren en
weer terug bewogen.
Toegestaan snijgoed met inachtneming van de afmetingen:
– Alle soorten worst
– Ham, spek
– Rookvlees met / zonder vel
– Braadvlees, roastbeef
– Vlees, rollade
– Snijbare kaas
– Brood
– Fruit, groente
Opmerking: Wanneer overwegend kaas wordt gesneden, wordt het gebruik van het speciale
kaasmes aanbevolen.
Vanwege gevaar voor verwondingen en beschadigingen mag dit niet gesneden worden:
– NON FOOD-artikelen
– Snijgoed met bot
– Snijgoed met harde bestanddelen (bijv. steenvruchten)
– Bevroren snijgoed
Max. snijgoedafmetingen
260 x 224 mm (b x h) of 224 mm doorsnede (VS12, VS12 W, VS12 F, VS12 F W)
315 x 260 mm (b x h) of 270 mm doorsnede (VS12 F)
360 x 290 mm (b x h) of 270 mm doorsnede (VS12 F 370)
320 x 260 mm (b x h) of 270 mm doorsnede (VS12 FP)
325 x 260 mm (b x h) of 270 mm doorsnede (VS12 FP 370)
Toepassingsbereik
De snijmachines van de VS12-serie zijn bestemd voor opstelling in de verkoopruimte. Opstelling in de voorbereidingsruimte is toegestaan wanneer het reinigingsschema en het beveiligingstype IP33 in acht worden genomen.
Toegestane omgevingstemperatuur van -10°C tot 40°C.
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Bedrijfsduur
De snijmachines zijn bestemd voor constant gebruik.

2.2

Beschrijving van de machine

Aandrijving
Het mes in de snijmachine wordt elektrisch aangedreven. De geruisarme en onderhoudsvrije
aandrijving vindt met behulp van een multi-V-riem door een wisselstroommotor plaats.
Machinetypes met de extra "Ee" beschikken ober een intelligente motorbesturing. De krachtigere motor past het energieverbruik aan het betreffende snijgoed resp. de betreffende belastingssituatie aan.
De veiligheidsbesturing met zelfvergrendelende schakeling voorkomt een zelfstandig opnieuw starten na een spanningsonderbreking.
Het folietoetsenbord met Aan- en Uit-knop en signaalverlichting bevindt zich op de motortoren.
Het folietoetsenbord met HMI-touchscreen bevindt zich op de motortoren.
Snijgoedhouder
De snijgoedhouder kan voor het plaatsen van snijgoed tot aan het labiele evenweicht worden
gezwenkt. (VS12, VS12 F, VS12 W)
De snijgoedhouder heeft een kleminrichting. (VS12 FP)
Slede
De slede met aanvullende snijgoedfixering voorkomt dat het snijgoed wegglijdt of kantelt.
(VS12, VS12 W)
De slede met aanvullende toevoerslede is bijzonder geschikt voor het snijden van snijgoed
met een grote oppervlakte. (VS12 F, VS12 FP)
Bij een instelling van de snijdikte lager dan "0" wordt de kantelvergrendeling van de slede
ontgrendeld. Daardoor kan de slede in elke stand naar buiten kantelen.
Weegschaal
Bij de snijmachine met geïntegreerde controleweegschaal kan het gesneden snijgoed meteen ook worden gewogen. (VS12 W)
Materialen
De complete machinebehuizing alsmede de aanslagplaat, de mesafdekking, de slede, de
toevoerslede en de resthouderplaat van de VS12 FP bestaan uit geëloxeerd aluminium.
Naar keuze kan het oppervlak met Ceraclean worden veredeld (VS12 C, VS12 C W, VS12 C
F, VS12 C F, VS12 C F W).
De achterwand van de slede, de schuifbescherming en de resthouderplaat van de VS12,
VS12 F, VS12 W zijn van transparante, breukvaste en voor levensmiddelen goedgekeurde
kunststof.
Voor beter glijgedrag zijn de snijgoedcontactdelen van glijgroeven voorzien.
Alle in de levensmiddelenzone en in het greepbereik gebruikte materialen komen overeen
met de bepalingen van de levensmiddelenhygiëne. Lagers in het zichtbereik zijn met in het
levensmiddelenbereik toegestane smeermiddelen gesmeerd.

38100530001 nl
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Geluidsniveau
Volgens DIN EN 11202 is de werkplekgerelateerde emissiewaarde voor de gehele machine
bij een normaal gebruik kleiner dan 70 dB (A).
Tijdens het slijpen wordt er kortstondig een geluidsniveau van 74 dB(A) bereikt.
Trillingen
De totale trilling van de onderdelen die in aanraking komen met handen en armen ligt onder
de 2,5 m/s2 en ligt daarmee onder de vereiste grenswaarde.

2.2.1

Componentbenaming VS12

Afb. 1: Componentbenaming VS12
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De machine is in verschillende varianten leverbaar. De afbeelding laat een voorbeeld zien.
Mesbeschermring
Mes
Mesafdekking
Schuifbescherming
Achterwand slede
Resthouderplaat
Snijgoedfixering
Handgreep voor snijgoedhouder
Slede
Schuinsnijplaat
Stergreep voor slede
Typeplaatje
Snijdikte-instelling
Aanslagplaat
Afstrijker
Driehoekige greep voor mesafdekking
Folietoetsenbord met Aan- en Uit-knop en signaalverlichting
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Componentbenaming VS12 Ee

Afb. 2: Componentbenaming VS12 Ee
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Voor de machine

De machine is in verschillende varianten leverbaar. De afbeelding laat een voorbeeld zien.
Mesbeschermring
Mes
Mesafdekking
Schuifbescherming
Achterwand slede
Resthouderplaat
Snijgoedfixering
Handgreep voor snijgoedhouder
Slede
Schuinsnijplaat
Stergreep voor slede
Typeplaatje
Snijdikte-instelling
Aanslagplaat
Afstrijker
Driehoekige greep voor mesafdekking
Folietoetsenbord met Aan- en Uit-knop en signaalverlichting
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Componentbenaming VS12 F

Afb. 3: Componentbenaming VS12 F
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Voor de machine

De machine is in verschillende varianten leverbaar. De afbeelding laat een voorbeeld zien.
Mesbeschermring
Mes
Mesafdekking
Schuifbescherming
Achterwand slede
Resthouderplaat
Toevoerslede
Handgreep voor snijgoedhouder
Slede
Snijgoedrails
Stergreep voor slede
Typeplaatje
Snijdikte-instelling
Aanslagplaat
Afstrijker
Driehoekige greep voor mesafdekking
Folietoetsenbord met Aan- en Uit-knop en signaalverlichting

38100530001 nl
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Componentbenaming VS12 F Ee

Afb. 4: Componentbenaming VS12 F Ee
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Voor de machine

De machine is in verschillende varianten leverbaar. De afbeelding laat een voorbeeld zien.
Mesbeschermring
Mes
Mesafdekking
Schuifbescherming
Achterwand slede
Resthouderplaat
Toevoerslede
Handgreep voor snijgoedhouder
Slede
Stergreep voor slede
Typeplaatje
Snijdikte-instelling
Snijgoedrails
Aanslagplaat
Afstrijker
Driehoekige greep voor mesafdekking
Folietoetsenbord met Aan- en Uit-knop en signaalverlichting
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Producthandleiding VS12 /C /F /FP /W

Componentbenaming VS12 F 370 Ee

Afb. 5: Componentbenaming VS12 F 370 Ee
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Voor de machine

De machine is in verschillende varianten leverbaar. De afbeelding laat een voorbeeld zien.
Mesbeschermring
Mes
Mesafdekking
Achterwand slede
Resthouderplaat
Toevoerslede
Handgreep voor snijgoedhouder
Slede
Stergreep voor slede
Typeplaatje
Snijdikte-instelling
Snijgoedrails
Aanslagplaat
Afstrijker
Driehoekige greep voor mesafdekking
Folietoetsenbord met Aan- en Uit-knop en signaalverlichting

38100530001 nl
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Componentbenaming VS12 FP

Afb. 6: Componentbenaming VS12 FP

De machine is in verschillende varianten leverbaar. De afbeelding laat een voorbeeld zien.
Mesbeschermring
Mes
Mesafdekking
Snijgoedhouder
Toevoerslede met handgreep
Handgreep voor snijgoedhouder
Slede
Stergreep voor slede
Typeplaatje
Snijdikte-instelling
Aanslagplaat
Afstrijker
Driehoekige greep voor mesafdekking
Folietoetsenbord met Aan- en Uit-knop en signaalverlichting
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Componentbenaming VS12 FP Ee

Afb. 7: Componentbenaming VS12 FP Ee
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Voor de machine

De machine is in verschillende varianten leverbaar. De afbeelding laat een voorbeeld zien.
Mesbeschermring
Mes
Mesafdekking
Snijgoedhouder
Handgreep voor snijgoedhouder
Slede
Toevoerslede met handgreep
Stergreep voor slede
Typeplaatje
Snijdikte-instelling
Aanslagplaat
Afstrijker
Driehoekige greep voor mesafdekking
Folietoetsenbord met Aan- en Uit-knop en signaalverlichting

38100530001 nl
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Componentbenaming VS12 FP 370 Ee

Afb. 8: Componentbenaming VS12 FP 370 Ee

De machine is in verschillende varianten leverbaar. De afbeelding laat een voorbeeld zien.
Mesbeschermring
Mes
Mesafdekking
Snijgoedhouder
Handgreep voor snijgoedhouder
Slede
Toevoerslede met handgreep
Stergreep voor slede
Typeplaatje
Snijdikte-instelling
Aanslagplaat
Afstrijker
Driehoekige greep voor mesafdekking
Folietoetsenbord met Aan- en Uit-knop en signaalverlichting
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Producthandleiding VS12 /C /F /FP /W

Componentbenaming VS12 W / VS12 W Ee

Afb. 9: Componentbenaming VS12 W Ee
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Voor de machine

De machine is in verschillende varianten leverbaar. De afbeelding laat een voorbeeld zien.
Mesbeschermring
Mes
Mesafdekking
Schuifbescherming
Achterwand slede
Resthouderplaat
Snijgoedfixering
Slede
Handgreep voor snijgoedhouder
Stergreep voor slede
Typeplaatje
Snijdikte-instelling
Weegplaat
Aanslagplaat
Afstrijker
Driehoekige greep voor mesafdekking
Folietoetsenbord met HMI-touchscreen

2.3

Accessoires
Gebruik alleen originele Bizerba-reserveonderdelen en -accessoires, om
een veilig en storingsvrij gebruik te garanderen.

standaard
– Producthandleiding
– Accessoirekit met slijpapparaat, papiervilt, reinigingsdoek, borstel met penseel, Bizerbamachineolie

2.4

Richtlijnen

Richtlijnen en wettelijke voorschriften: zie conformiteitsverklaringen in bijlage.

2.5

Garantie

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, die kan ontstaan door:
– niet in acht nemen van de handleiding
– eigenmachtige opstelling en foutieve elektrische installatie door de klant
– foutieve bediening, gebruik niet volgens de bestemming
– wijzigingen door de klant, verwijderen van veiligheidsonderdelen
38100530001 nl
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– gebruik van niet-originele reserveonderdelen en accessoires of bedrijfsmiddelen van derden.
– natuurlijke slijtage en slijting
De gebruiker handelt in deze gevallen op eigen risico en is zelfs verantwoordelijk voor eventueel optredende schade.

2.6

De machine afvoeren / Milieubescherming

Bij deze machine gaat het om een elektrisch apparaat conform de definitie van de WEEErichtlijn.
Om te garanderen dat de machine milieuvriendelijk wordt gerecycled, geeft u als eindgebruiker de machine aan het einde van de levensduur voor het bestemde gebruik terug aan de fabrikant of diens verkooppunten.
De firma Bizerba en diens verkooppunten zijn natuurlijk bereid, om deze oude apparaten die
niet meer in gebruik zijn, onvoorwaardelijk terug te nemen.
Neem in dit geval contact op met uw betreffende vakkundig adviseur.
De geldigheid van deze afvoerbepalingen is in elk land afhankelijk van de
desbetreffende wettelijke regelingen.
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3

Veiligheidsaanwijzingen

Veiligheidsaanwijzingen

De veiligheidsaanwijzingen moeten bij de opstelling, bediening, reiniging en tijdens het onderhoud in acht genomen worden.

3.1

Algemeen geldende veiligheidsaanwijzingen
GEVAAR
Beschadigde netkabel of defecte beschermingen!
Levensgevaar door elektrische spanning. Acuut gevaar voor verwondingen voor bedieningspersoneel.
– Beschadigde toevoerleidingen direct door nieuwe kabel door een vakkundig elektrobedrijf of Bizerba-service laten installeren.
– De netkabel moet zonder gevaren gelegd worden.
– Beschermingen dagelijks voor inbedrijfstelling op werking controleren.
– Beschermingen mogen niet weggenomen, gewijzigd of omzeild worden.

GEVAAR
Elektrische inbouwruimte openen!
Levensgevaar door elektrische spanning.
– Openen van de elektrische inbouwruimte alleen door Bizerba-service.
– Voor het openen de stekker eruit trekken.

WAARSCHUWING
Onbevoegde personen!
Zware verwondingen aan vingers en handen, schade voor de gezondheid.
– Alleen geschoold personeel ouder dan 14 jaar mag de machine bedienen, reinigen, onderhouden. [} 6] Herhaal nascholing regelmatig.
– Onbevoegde personen, in het bijzonder kinderen, mogen zich niet in
het werkbereik van de machine ophouden.
– Personen met pacemaker moeten vóór de bediening van de machine
een arts raadplegen (magnetisch veld).
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Veiligheidsaanwijzingen bij het transport, opstellen
VOORZICHTIG
De slee kan door zijn eigen gewicht in beweging komen.
Gevaar voor handletsel!
– Voorzichtig bij het uitpakken.

WAARSCHUWING
Verkeerde netspanning!
Onherstelbare beschadiging van elektrische componenten, brandgevaar.
– Sluit de machine niet aan op het stroomnet, als de stroomnetgegevens
niet overeenkomen met de aansluitwaarden van de machine.
Netwerkgegevens moeten identiek zijn.
– Licht de Bizerba-klantenservice in.

3.3

Veiligheidsaanwijzingen bij het bedienen, snijden
WAARSCHUWING
Ronddraaiend mes!
Snijwonden.
– Niet laten afleiden, maar op het werk concentreren en tijdsdruk voorkomen.
– Niet onder de resthouderplaat grijpen.
– Reststukken nooit met de hand naar het mes aanvoeren.

VOORZICHTIG
Punten op de snijgoedhouder!
Gevaar voor verwondingen.
– Snijgoedhouder alleen aan de handgreep bedienen.
– Zet voordat u begint met snijden de snijgoedhouder altijd op of achter
het snijgoed.
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3.4

Veiligheidsaanwijzingen

Veiligheidsaanwijzingen bij het slijpen, reinigen
WAARSCHUWING
Onbeschermd mes!
Bij contact met het scherpe lemmet van het mes kunnen zware snijwonden ontstaan.
– Snijbestendige handschoenen tijdens het reinigen en slijpen en schoenen met teenbescherming tijdens het vervangen van het mes dragen.
– Mesvlakken niet bij lopende machine reinigen.

WAARSCHUWING
Ontbrekende componenten!
Alleen als alle componenten van de machine gemonteerd zijn kan de
bediener voor letsel en de machine voor materiële schade behoed
worden.
– Machine voor opnieuw in bedrijf nemen op volledigheid controleren.
– Componenten op stevig en correct vastzitten controleren.
– Alleen originele Bizerba reserve- en accessoireonderdelen gebruiken.

3.5

Bescherm- en veiligheidssystemen

– Mesbeschermring, vaststaand, niet afneembaar
– Mesafdekking, vaststaand, afneembaar
– Aanslagplaat, sledeslag afdekkend
– Achterwand slede, niet afneembaar (niet bij VS12 FP)
– Snijgoedhouder op of achter het snijgoed
– Gedwongen geleiding van de snijgoedhouder in het snijbereik kleiner dan 60 mm
– Veiligheidsschakeling bij spanningsonderbreking
– Slijpapparaat met beschermende afdekking van het open mesbereik
Resterende risico's, die niet door technische maatregelen uitgesloten kunnen worden:
– Gevaar voor struikelen en uitglijden door niet-opgeruimde werkplek.
– Gevaar voor verwondingen door het niet dragen van de vereiste persoonlijke veiligheidsuitrusting.
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Plaatjes op de machine

Gebruik en onderhoud alleen na het lezen
van de producthandleiding

Afb. 10: Plaatje documentatie in acht nemen

Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning

Afb. 11: Waarschuwingsplaatje: Bliksemschicht

Waarschuwing voor magnetisch veld
Dit plaatje is niet op de machines VS12 F
370, VS12 FP, VS12 FP 370 aangebracht.

Afb. 12: Waarschuwingsplaatje: Magnetisch veld

Waarschuwing voor waterstraal

Afb. 13: Waarschuwingsplaatje: Niet spuiten
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4

Installatie

4.1

Transport en opslag

Installatie

Bij het transport van de machine schoenen met stalen neuzen dragen,
alsmede een geschikte hefinrichting gebruiken.
Voor het bewegen van de machine zijn minstens 2 personen nodig. Machinegewicht is meer dan 25 kg.
Transport en opslag van de machine dient te gebeuren volgens de afgebeelde symbolen op
de verpakking.
Bewaar en transporteer de machine voordat deze wordt opgesteld alleen in de originele verpakking. Wij raden u aan de oorspronkelijke verpakking te bewaren.

4.2

Opstelling en montage

Opstelling, inbedrijfstelling vindt de eerste keer plaats door het verantwoordelijke Bizerbaklantenservicepunt of de Bizerba-adviseur. Er wordt dan ook informatie gegeven over bediening, reiniging, verzorging en onderhoud.
De machine alleen met de tillussen uit de verpakking tillen. De tekening "Machine in-/uitpakken" is bijgesloten in de verpakking.
De hijslussen zijn uitsluitend bedoeld voor het omgaan met de machine
totdat deze is uitgepakt. Ze mogen niet worden gebruikt als tilmiddelen.

VOORZICHTIG
Letselgevaar!
De slede kan door zijn eigen gewicht in beweging komen.
– Voorzichtig bij het uitpakken.

4.2.1

Eisen aan de opstelplaats

Het opstelvlak moet zijn:
– voldoende groot [} 74]
– horizontaal en vlak
– glij- en kantelbestendig
– stabiel en stevig [} 74]
De aanbevolen hoogte voor de werktafel is ca. 800 mm.
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Elektrische aansluiting

Vermeldingen op het typeplaatje
Bizerba-ondertekening

BIZERBA

Type machine

Model VS12, VS12 F, VS12 FP, VS12 W,
VS12 C

Machineaanduiding

Slicer

Machinenummer

...

Fabricagecode

X-..

Beschermingsgraad

IP33

Elektrische gegevens

Zie typeplaatje

Adres fabrikant

Bizerba SE & Co. KG
Wilhelm-Kraut-Str. 65
72336 Balingen, Germany
Netaansluiting controleren
Controleer voordat u de machine aansluit of de elektrische gegevens op
het typeplaatje overeenkomen met de gegevens van de netaansluiting.

WAARSCHUWING
Verkeerde netspanning!
Onherstelbare beschadiging van elektrische componenten, brandgevaar.
– Sluit de machine niet aan op het stroomnet, als de stroomnetgegevens
niet overeenkomen met de aansluitwaarden van de machine.
Netwerkgegevens moeten identiek zijn.
– Licht de Bizerba-klantenservice in.
Installatie van de stroomvoorziening van de klant
De installatie van de stroomvoorziening voor het aansluiten van onze machines moet volgens
de landspecifieke voorschriften en de daaruit afgeleide bepalingen uitgevoerd worden. Hiertoe behoren in principe de aanbevelingen van ten minste een van de volgende commissies:
– Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC)
– Europees comité voor elektrotechnische standaardisering (CENELEC)
De machine is gebouwd volgens beschermingsklasse I en moet worden aangesloten op de
randaarde.
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Maatregelen voor storingvrij maken:
Bij een sterk besmet net (bijv. bij inzet van thyristorgestuurde apparaten) moeten door de
klant maatregelen voor storingvrij maken getroffen worden, bijv.:
– Voor afzonderlijke voedingsleiding naar de Bizerba-machine zorgen.
– Bij probleemgevallen capacitief ontkoppelde scheidingstransformator of andere ontstoringstoestellen in de voedingsleidingen voor de Bizerba-machine inbouwen.

4.3

Inbedrijfstelling

Inbedrijfstelling vindt de eerste keer plaats door de verantwoordelijke Bizerba-klantendienst
of de Bizerba-adviseur. Er wordt dan ook informatie gegeven over bediening, reiniging, verzorging en onderhoud.
Gebruik van smeerstoffen tijdens het productieproces.
Op de oppervlakken van de machine kunnen zich stoffen bevinden die
niet bedoeld zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen.
– Voor inbedrijfstelling moet er een grondige reiniging worden uitgevoerd. [} 54]

4.3.1

Menu ingebruikname VS12 W / VS12 W Ee

Via een wachtwoord komt de klantenservice van Bizerba in het menu.
Hier wordt de controleweegschaal op de opstelplaats afgesteld.
De eenheid (g of oz) die moet worden aangegeven, wordt hier ingesteld.
Naar het ingebruiknamemenu:
Met de vinger op het touchscreen van
rechts naar links swipen.
De afbeelding hiernaast verschijnt.
Druk op het symbool van de sleutel.
Voer een wachtwoord in.
Het ingebruiknamemenu verschijnt.

Afb. 14: Naar het ingebruiknamemenu

4.3.2

Machine inschakelen

Druk op de groene toets <I>.
Mesmotor draait rond.
Witte lamp brandt.
Het symbool van het mes draait op het touchscreen. (VS12 W)
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Machine uitschakelen

Druk op de rode toets <O>. (verlaagde bedieningskracht)
Machine is uitgeschakeld.

4.4

Buiten bedrijf stellen

Als u de machine voor langere tijd buiten bedrijf wilt stellen:
Machine uitschakelen.
Stekker eruit trekken.
Machine volgens de reinigingshandleiding reinigen.
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5

Machine- en bedieningselementen

5.1

Folietoetsenbord VS12 / VS12 Ee
<I> (groen) Mesmotor aan
Lamp (wit) weergave voor mesmotor
aan/uit
<O> (rood) Mesmotor uit (verlaagde
bedieningskracht)

Afb. 15: Folietoetsenbord VS12

5.2

Folietoetsenbord VS12 F / VS12 F Ee
<I> (groen) Mesmotor aan
Lamp (wit) weergave voor mesmotor
aan/uit
<O> (rood) Mesmotor uit (verlaagde
bedieningskracht)

Afb. 16: Folietoetsenbord VS12 F
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Folietoetsenbord VS12 W / VS12 W Ee

HMI = Human Machine Interface
HMI-touchscreen
Tarreren <T>
Actuele gewichtswaarde
Toerental mes
Weegschaal in-/uitschakelen
<I> (groen) Mesmotor aan
Het symbool van het mes draait op het touchscreen, wanneer de mesmotor ronddraait.
<O> (rood) Mesmotor uit (verlaagde bedieningskracht)

Afb. 17: Folietoetsenbord met HMI-touchscreen

5.4

Snijdikte-instelling

De instelling gebeurt via de draaiknop.
Het traploze instelbereik gaat tot 24 mm.
Groot fijnafstellingsbereik van 0 tot 3 mm.
Bij een instelling van de snijdikte lager dan
"0" wordt de kantelvergrendeling ontgrendeld
(zwarte markering). De slede kan alleen in
deze stand naar buiten worden gekanteld.
(bijv. om deze te reinigen).

Afb. 18: Snijdikte-instelling

Aaanduiding van de bedrijfstoestand (optie)
De diverse bedrijfstoestanden worden aangeduid via de verlichting van de schaalring.
Geen verlichting Continu groen
brandend

Continu rood
brandend

Rood knipperend

Geen netspan- Aanslagplaat
ning of storing
gesloten
van de machine
Mes uit

Aanslagplaat
open

Aanslagplaat
open

Aanslagplaat gesloten

Mes draait

Mes uit

Mes draait
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5.5

Machine- en bedieningselementen

Snijgoedhouder

VS12, VS12 F, VS12 W
Voor het plaatsen van het snijgoed kan de
snijgoedhouder tot aan het labiele evenwicht
omhoog worden gezwenkt.
Voor het snijden wordt de snijgoedhouder op
of achter het snijgoed geplaatst.

Afb. 19: VS12

VS12 FP, VS12 FP 370
Voor het inleggen van snijgoed de snijgoedhouder naar de bediener trekken. De vergrendeling wordt opgeheven, de snijgoedhouder kan omhoog worden gedraaid en
blijft in deze stand staan.
Voor het snijden wordt de snijgoedhouder op
of achter het snijgoed geplaatst. De punten
worden licht ingedrukt, daarna wordt het snijgoed ingespannen.

Afb. 20: VS12 FP

Afb. 21: VS12 FP 370
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Snijgoedfixering

Optie voor VS12 en VS12 W
De aangebrachte snijgoedfixering voorkomt
dat het snijgoed tijdens het snijden verschuift
of kantelt.
De snijgoedfixering wordt zelfremmend op
een as geschoven en kan over de gehele
breedte van de slede worden verschoven.
Daardoor kan de snijgoedfixering worden
aangepast aan alle snijgoedafmetingen.

Afb. 22: Snijgoedfixering VS12

5.7

Schuinsnijvoorziening

Optie voor VS12 en VS12 W
De machine kan op eenvoudige wijze van recht snijden naar schuin snijden worden omgebouwd. Door de schuinsnijplaat om te zetten, wordt die een schuinsnijvoorziening.
Ombouwen naar schuin snijden
Snijdikte onder "0" instellen, machine uitschakelen.
Slede naar de bediener trekken.
Snijgoedhouder aan de handgreep van het mes wegtrekken en omhoogzwenken.
Snijgoedfixering helemaal naar achteren schuiven.
Schuinsnijplaat naar boven wegnemen,
ca. 30° kantelen en in de boring voor
schuin snijden plaatsen (zie pijl).
Schuinsnijplaat met de tabs op de onderzijde van de plaat in de uitsparing op de
slede bevestigen.

Afb. 23: Schuinsnijplaat
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5.8

Machine- en bedieningselementen

Toevoerslede

VS12 F, VS12 F 370
De toevoerslede dient met name voor vlees
en snijgoed met een groot oppervlak te worden gebruikt.
Door het betere glijvermogen van de toevoerslede wordt het schuiven van het snijgoed naar het mes vereenvoudigd.

Afb. 24: Toevoerslede VS12 F

Afb. 25: Toevoerslede VS12 F 370

5.9

Opties

De opties zijn standaard in de fabriek ingesteld:
Optie Inschakelen nul
De machine kan alleen worden ingeschakeld als de snijsterkte op de draaiknop kleiner dan of
gelijk aan "0" is.
Optie Automatisch uitschakelen
Als de mesmotor 30 seconden lang draait zonder dat de machine in die tijd wordt gebruikt,
wordt de mesmotor uitgeschakeld.
Optie Uitschakelen nul
De machine wordt uitgeschakeld zodra de snijsterkte op de draaiknop op kleiner dan of gelijk
aan "0" worct ingesteld terwijl de mesmotor loopt.
De servicetechnicus kan bij het opstellen van de machine een klantspecifieke aanpassing in
het ingebruiknamemenu [} 35] uitvoeren.
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Bediening
WAARSCHUWING
Ronddraaiend mes!
Snijwonden.
– Niet laten afleiden, maar op het werk concentreren en tijdsdruk voorkomen.
– Niet onder de resthouderplaat grijpen.
– Reststukken nooit met de hand naar het mes aanvoeren.

VOORZICHTIG
Punten op de snijgoedhouder!
Letselgevaar.
– Snijgoedhouder alleen aan de handgreep bedienen.
– Zet voordat u begint met snijden de snijgoedhouder altijd op of achter
het snijgoed.

Alleen toegestaan snijgoed volgens deze documentatie snijden, zie
hoofdstuk Reglementair gebruik.

6.1

Snijgoed inleggen en snijden met de VS12 / VS12 Ee
Slede naar de bediener trekken.
Snijgoedhouder aan de handgreep van
het mes wegtrekken en omhoogzwenken.
Snijgoed tegen de achterwand van de
slede plaatsen en naar de aanslagplaat
schuiven.
Snijgoedfixering tegen het snijgoed
plaatsen.
Snijgoedhouder inzwenken, op resp.
achter het snijgoed plaatsen.
Machine inschakelen.
Snijdikte op de draaiknop instellen.
Afb. 26: Snijgoed inleggen
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Met de vingers van uw rechterhand
houdt u het snijgoed vast. De duim ligt
achter de achterwand van de slede.
De slede gelijkmatig vooruit- en terugschuiven, tegelijkertijd het snijgoed door
lichte druk tegen het mes meeschuiven.
De gesneden plakken vallen op het aflegvlak of kunnen met de linkerhand van
de afstrijker worden weggenomen.
Snijgoedhouder evt. nazetten.
Stel de snijdikte na het snijden in op "0".
Machine uitschakelen.

Afb. 27: Snijgoed snijden

Voor het veilig opsnijden van restanten wordt aanbevolen:
Reststuk zo tegen de achterwand van de
slede aanleggen, dat het oorspronkelijke
snijvlak naar de resthouderplaat is gekeerd.
Bij hard geworden reststukken van te voren het hard geworden uiteinde met de
hand afsnijden.
Bij reststukken die kleiner zijn dan 15
mm moet de snijgoedfixering achter de
resthouder worden geschoven.
Snijgoedhouder bij de handgreep zwenken en achter het snijgoed zetten.
Afb. 28: Reststuk inleggen

De snijgoedhouder is in het bereik < 60 mm afstand t.o.v. het mes dwanggeleid en kan niet omhoog gezwenkt worden.
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Snijgoed inleggen en snijden met de VS12 F / VS12 F Ee
Slede naar de bediener trekken.
Snijgoedhouder aan de handgreep van
het mes wegtrekken en omhoogzwenken.

Afb. 29: Snijgoed inleggen

Snijgoed op de toevoerslede leggen, tegen de achterwand van de slede aanleggen en naar de aanslagplaat schuiven.
Snijgoedhouder aan de handgreep indraaien, op het snijgoed plaatsen en de
punten licht in het snijgoed drukken.
Snijdikte op de draaiknop instellen.
Machine inschakelen.

Afb. 30: Snijgoed inleggen

Met de vingers van uw rechterhand
houdt u het snijgoed vast. De duim ligt
achter de achterwand van de slede.
De slede gelijkmatig vooruit- en terugschuiven, tegelijkertijd het snijgoed door
lichte druk tegen het mes meeschuiven.
De gesneden plakken vallen op het aflegvlak of kunnen met de linkerhand van
de afstrijker worden weggenomen.
Snijgoed zo nodig naspannen.
Stel de snijdikte na het snijden in op "0".
Machine uitschakelen.
Afb. 31: Snijgoed snijden
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Voor het veilig opsnijden van restanten wordt aanbevolen:
Reststuk op de toevoerslede leggen, tegen de achterwand van de slede aanleggen zodat het oorspronkelijke snijvlak
naar de resthouderplaat is gekeerd.
Bij hard geworden reststukken van te voren het hard geworden uiteinde met de
hand afsnijden.
Snijgoedhouder aan de handgreep indraaien, achter het snijgoed plaatsen en
de punten licht in het snijgoed drukken.

Afb. 32: Reststuk inleggen

De snijgoedhouder is in het bereik < 60 mm afstand t.o.v. het mes dwanggeleid en kan niet omhoog gezwenkt worden.

6.3

Snijgoed inleggen en snijden met de VS12 FP / VS12 FP Ee
VOORZICHTIG
Punten aan de snijgoedhouder en toevoerslede!
Letselgevaar.
– Snijgoedhouder alleen aan de handgreep bedienen.
Slede naar de bediener trekken.
Snijgoedhouder aan de handgreep van
het mes wegtrekken, omhoog trekken,
zodat de vergrendeling wordt opgeheven. Vervolgens omhoog draaien.
Snijgoed op de toevoerslede onder het
midden van de resthouder leggen en in
de meeneempunten van de toevoerslede
drukken.
Snijgoedhouder indraaien, op het snijgoed plaatsen en vastdrukken.
Machine inschakelen.
Snijdikte op de draaiknop instellen.
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De slede aan de handgreep van de toevoerslede gelijkmatig vooruit schuiven
en terugtrekken. Tegelijkertijd het snijgoed door licht drukken naar het mes
schuiven.
De gesneden plakken vallen op het aflegvlak of kunnen met de linkerhand van
de afstrijker worden weggenomen.
Snijgoedhouder evt. nazetten.
Stel de snijdikte na het snijden in op "0".
Machine uitschakelen.
Afb. 34: Snijgoed snijden

Voor het veilig opsnijden van restanten wordt aanbevolen:
Reststuk op de toevoerslede leggen, tegen de achterwand van de slede aanleggen zodat het oorspronkelijke snijvlak
naar de resthouderplaat is gekeerd.
Bij hard geworden reststukken van te voren het hard geworden uiteinde met de
hand afsnijden.
Snijgoedhouder aan de handgreep indraaien, achter het snijgoed plaatsen en
de punten licht in het snijgoed drukken.

Afb. 35: Reststuk inleggen

6.4

Optionele schuinsnijvoorziening

Deze machine kan eenvoudig van recht snijden worden omgebouwd naar schuin snijden. Het
ombouwen in in het hoofdstuk [} 40] beschreven.

46 / 84

38100530001 nl

Producthandleiding VS12 /C /F /FP /W

Bediening

Lang snijgoed snijden
Snijgoed tegen de schuinsnijplaat en de
aanslagplaat plaatsen.
Snijgoedfixering tegen het snijgoed
plaatsen.
Snijgoedhouder inzwenken en op het
snijgoed plaatsen.
Machine inschakelen.
Snijsterkte op de draaiknop instellen.
Met de vingers van uw rechterhand
houdt u het snijgoed vast. De duim ligt
achter de schuinsnijplaat.
De slede gelijkmatig vooruit- en terugschuiven, tegelijkertijd het snijgoed door
lichte druk tegen het mes meeschuiven.
De gesneden plakken vallen op het aflegvlak of kunnen met de linkerhand van
Afb. 36: Snijgoed snijden
de afstrijker worden weggenomen.
Snijgoedhouder evt. nazetten.
Na beëindiging van het snijden snijsterkte op "0" zetten.
Machine uitschakelen.
Kort snijgoed snijden.
Schuinsnijplaat naar boven wegnemen, tegen de achterwand leggen en in de boring voor
recht snijden plaatsen. Met de tabs aan de onderzijde van de plaat in de uitsparing op de
slede bevestigen.
Snijgoedrest met het schuine snijvlak tegen de aanslagplaat leggen.
Snijgoedfixering tegen het snijgoed
plaatsen.
Snijgoedhouder bij de handgreep zwenken en achter het snijgoed zetten.
Machine inschakelen.
Snijsterkte op de draaiknop instellen.
Met de vingers van uw rechterhand
houdt u de handgreep vast. De duim ligt
achter de achterwand van de slede.
De slede gelijkmatig vooruit- en terugschuiven totdat de rest is opgesneden.
De gesneden plakken vallen op het aflegvlak of kunnen met de linkerhand van
de afstrijker worden weggenomen.
Afb. 37: Reststukken schuin snijden
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Na beëindiging van het snijden snijsterkte op "0" zetten.
Machine uitschakelen.
De snijgoedhouder is binnen 60 mm afstand t.o.v. het mes dwanggeleid
en kan niet omhoog worden gezwenkt.
Voor het veilig opsnijden van resten dient u het afgebonden uiteinde vooraf met de hand af te snijden.

6.5

Werken met de VS12 W / VS12 W Ee

Bij de snijmachine met geïntegreerde controleweegschaal kan het gesneden snijgoed meteen ook worden gewogen.
De controleweegschaal is niet geijkt en mag niet in de handel worden gebruikt.
De weegschaal kan onafhankelijk van de snijmachine worden in- en uitgeschakeld.
Max. weegbereik: 3000 g / 2 g (optioneel 96 oz / 0,05 oz)
Functietest
Na het inschakelen van de spanning wordt
een automatische functietest uitgevoerd.
Een belasting van de weegschaal van -10% /
+10% van het weegbereik wordt automatisch
op nul gesteld.
De weegschaal is klaar voor gebruik wanneer de gewichtseenheid wordt weergegeven.

Afb. 38: Functietest

Onderbelasting bij inschakelen
Voorbelasting plaatsen.
Weegschaal uitschakelen en opnieuw inschakelen.

Afb. 39: Onderbelasting
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Overbelasting bij inschakelen
Weegschaal ontlasten.
Weegschaal uitschakelen en opnieuw inschakelen.

Afb. 40: Overbelasting

Foutmelding
Storingen op opstellocatie oplossen.
Weegschaal uitschakelen en opnieuw inschakelen.
BIj een nieuwe foutmelding de Bizerbaklantendienst inlichten.

Afb. 41: Foutmelding

Gewichtsweergave
De actuele gewichtswaarde wordt conform
de belasting tijdens het snijden continu weergegeven in weergavestappen van gelijke
grootte.

Afb. 42: Gewichtsweergave tijdens het snijden
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Weegschaal in-/uitschakelen
Op het veld van de weegschaal drukken.
De weegschaal wordt in-/uitgeschakeld.
Toerental van het mes kiezen
chines)

(Ee-ma-

Door op het veld van het mestoerental te
drukken, kan er tussen 3 ingestelde
mestoerentallen worden gekozen (oplichtende balken).

Afb. 43: Weegschaal uitgeschakeld

Toerental van het mes voor het slijpen
- 3 balken lichten op.
Op het veld van het mestoerental drukken.
Het symbool "Mes slijpen" verschijnt. Het
betreffende mestoerental is ingesteld.

Afb. 44: Slijpen

Ingestelde mestoerentallen wijzigen (Eemachines)
Langer dan 1,5 sec op het veld van het
mestoerental drukken, geeft de ingestelde waarden weer.
Langer dan 1,5 sec op een waarde drukken.
De afbeelding voor het wijzigen van het
mestoerental verschijnt.

Afb. 45: ingestelde mestoerentallen
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Mestoerental wijzigen door de regelknop
in de gewenste richting te draaien.
Door te drukken op <Enter>, wordt de
gewijzigde waarde overgenomen.
Door te drukken op <X>, wordt de actie
afgebroken.

Afb. 46: Mestoerental wijzigen

Alle waarden die via <Enter> worden overgenomen, worden opgeslagen.

Afb. 47: gewijzigde mestoerentallen

Tarreren
Het gehele weegbereik kan getarreerd worden.
De getarreerde waarde wordt van het gehele
weegbereik afgetrokken.
Verpakking plaatsen, wachten tot stilstand.

Afb. 48: Verpakking plaatsen
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Druk op <T>.
Als gewicht wordt nul weergegeven, de
weegschaal is gereed voor de nettoweging.
Tarra wissen
Weegschaal ontlasten.
Tarra wordt automatisch gewist, als gewicht wordt nul weergegeven.

Afb. 49: Tarreren
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7

Storing verhelpen

7.1

Procedure

Storing verhelpen

Bij stilstand van de machine die niet direct kan worden verholpen, dient
de machine te worden afgeruimd om het levensmiddel te beschermen en
de grenzen voor de maximale verblijfsduur van 30 minuten voor levensmiddelen in de machine aan te houden.
Schakel de machine bij atypische bewegingen en geluiden of bij het vermoeden van gevaar voor verwondingen onmiddellijk uit.
Neem contact op met de verantwoordelijke klantenservice als u de storing niet zelf kunt
opheffen.
Geef de volgende informatie door aan uw Bizerba-klantendienst:
– type machine (zie typeplaatje);
– nummer machine (zie typeplaatje);
– storingsbeschrijving.
Hierdoor kan de klantenservicelevering beter worden voorbereid.
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8

Verzorging

8.1

Reinigen voorbereiden
Een grondige reiniging moet worden uitgevoerd:
– voor de inbedrijfstelling
– op basis van inzet en gebruik
– bij sterke vervuiling meerdere keren per dag
– na het slijpen
– na langere tijd van stilstand.

WAARSCHUWING
Onbeschermd mes!
Bij contact met het scherpe lemmet van het mes kunnen zware snijwonden ontstaan.
– Snijbestendige handschoenen dragen tijdens het reinigen.
– Mesvlakken niet bij lopende machine reinigen!
Machine uitschakelen.
Stekker eruit trekken.
Snijdikte onder "0" (zwarte markering) instellen.

Afb. 50: Snijdikte onder "0"
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8.2

Verzorging

Onderdelen verwijderen
WAARSCHUWING
Om snel en eenvoudig te kunnen monteren, is de snijwarenhouder
met een magneetsluiting op de sledebescherming bevestigd.
Bij een afstand van minder dan 50 mm van de magneten kunnen pacemakers worden gestoord.
– Personen met pacemakers moeten vóór de bediening van de machine
altijd een arts raadplegen.

Om mechanische beschadigingen te voorkomen onderdelen niet op elkaar leggen.
Verwijder de onderdelen als volgt:
Resthouderplaat VS12, VS12 F, VS12 W
Snijgoedhouder aan de handgreep van
het mes wegtrekken en omhoogzwenken.
Resthouderplaat losdrukken uit magnetische bevestiging en van schuifbescherming afnemen.
Voor een snel en eenvoudig gebruik is
de resthouder magnetisch bevestigd aan
de schuifbescherming.
Bij een afstand van minder
dan 50 mm kunnen pacemakers worden
gestoord.
Afb. 51: Resthouderplaat
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Snijgoedfixering VS12, VS12 W (optie)
Snijgoedfixering tot aan de aanslag naar
de bediener trekken en naar rechts van
de geleideas verwijderen.

Afb. 52: Snijgoedfixering

Toevoerslede VS12 F
Toevoerslede in de omgeving van de geleide-as van de snijgoedhouder omhoog
trekken en via de bovenzijde verwijderen.

Afb. 53: Toevoerslede VS12 F
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Toevoerslede VS12 FP
Voor het reinigen van de slede de toevoerslede aan de handgreep van het
mes tot tegen de aanslag wegtrekken.
Alleen in deze stand kan de toevoerslede omhoog worden gedraaid.

Afb. 54: Toevoerslede VS12 FP

Weegplaat VS12 W
Weegplaat naar de bediener trekken tot
de geledepennen loskomen en weegplaat via de bovenzijde verwijderen.

Afb. 55: Weegplaat VS12 W

Schuinsnijplaat VS12, VS12 W (optie)
Schuinsnijplaat via de bovenzijde verwijderen.
Snijgoedhouder op de slede zetten.
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Slede
Handgreep bij de sledevoet eruit draaien.
Slede naar buiten kantelen.

Afb. 56: Slede naar buiten kantelen

Mesafdekking
Mesafdekking met de rechter hand aan
beugelgreep vastpakken.
Met de linker hand de bevestigingsbout
m.b.v. driekantgreep losdraaien en de
mesafdekking uit de centrering drukken.
Met de linker hand de afdekking aan de
bovenzijde vasthouden en verwijderen.

Afb. 57: Mesafdekking
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Afstrijker
Maak de afstrijker los van de magneetsluiting en zwenk deze in de richting van
de pijl.

Afb. 58: Afstrijker

De machine is voorbereid voor de reiniging.

8.3

Reinigen
VOORZICHTIG
Spatwater!
Indringend water beschadigt elektrische componenten.
– Machine niet met een stoomreiniger of dergelijke reinigen.
– Alleen vochtige reinigingsdoek gebruiken die niet nat is.
– Machine afdekken als de omgeving met spat- en/of drukwater wordt
gereinigd.

Weggenomen onderdelen
Verwijderde onderdelen afspoelen met
warm water met een mild schoonmaakmiddel. Aan de lucht laten drogen.

Afb. 59: Weggenomen onderdelen
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Mes reinigen
Druk een vochtig wegwerpdoekje tegen
het mesvlak en veeg langzaam van het
midden uit naar buiten.
Reinig de achterkant van het mes op dezelfde manier.
Herhaal dit vervolgens met een droog
wegwerpdoekje.

Afb. 60: Mes reinigen

Duw een vochtig wegwerpdoekje van voren tussen het mes en de beschermring.
Draai het mes en het wegwerpdoekje
met de handen één slag en duw daarbij
het doekje licht tegen de binnenkant van
de beschermring.

Afb. 61: Mesbeschermring

Vaste machineonderdelen
Alle oppervlakken met inbegrip van de
schraper volgens reinigingsschema reinigen, afspoelen en desinfecteren.

Afb. 62: Aflegvlakken
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Aanslagplaat van mes afgekeerd afvegen. Nooit in de richting van het mes vegen.

Afb. 63: Aanslagplaat

Slede afvegen. Oppervlakken aan de
lucht laten drogen.

Afb. 64: Slede
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Reiningsschema snijmachines

Werkwijze

Aanbevolen
reiniginsmiddelen

Procedure

Reinigingsapparaten

Aanwijzingen

Voorbereidende maatregelen

Snijdikte sluiten,
machine uitschakelen, stekker eruit trekken

Demontage
van de afneembare onderdelen

Conform producthandleiding

Globale reiniging

Verwijder de pro- Kunststof schraductresten hand- per, kunststof
matig
spatel, borstel

Begin direct na einde productie, indien
nodig ook bij de
weggenomen onderdelen

Na grondig voorspoelen met water

met de hand,
borstel (niet bij
machines met
Ceraclean), kuip,
doek voor eenmalig gebruik

Alle gedemonteerde
en vaststaande machineonderdelen

Handsproeier

* zie opmerking

Spoelmachine

Verwijderde onderdelen behalve de
mesafdekking

Borstel voor het
verwijderen van
kalkaanslag

Alleen indien nodig
bij kalkaanslag

Handsproeier

* zie opmerking

Waterslang

weggenomen onderdelen

(niet nodig bij
machines met
Ceraclean)
Reiniging

Zure reiniging
Aanvullende
maatregel
(niet nodig bij
machines met
Ceraclean)
Spoelen

1% P3-steril

Giet een paar Handmatig, medruppels
chanisch
Renolit Surf in
de emmer water
Drukloos schuiMax. 15 min.
men
inwerktijd
Met drinkwater
afspoelen

Handsproeier

Waterdruk < 6 bar

Direct na reiniging
spoelen

Waterdruk < 6 bar
Controleren

Visueel op optische zuiverheid

Drogen

Droogwrijven
resp. in de lucht
laten drogen
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Verzorging

Werkwijze

Aanbevolen
reiniginsmiddelen

Procedure

Reinigingsapparaten

Aanwijzingen

Desinfecteren

P3-alcodes in
concentraat
toepassen

Handmatig

Wegwerpdoekje

Deze moet door en
door vochtig zijn

Spuiten

Handsproeier

* zie opmerking

Aanvullende
maatregel

Inwerktijd volgens productgegevensblad

Verzorgen
Aanvullende
maatregel

Bizerba-machineolie

Montage

Voorzorgsmaatregel

Aanvullende beveiliging afstand bij het
sproeien t.o.v. het
oppervlak 0,30 m
Op assen en la- Wegwerpdoekje
gers aanbrengen
conform de producthandleiding

Contactdelen snijgoed afspoelen
voor u ermee begint
te werken

In omgekeerde
volgorde van demontage zie producthandleiding

Personeel moet
schone en gedesinfecteerde handen
hebben

Machine afdekken, als de omgeving met spat- en/of drukwater gereinigd
wordt
* Opmerking: Er moeten overeenkomstige voorzorgsmaatregelen getroffen worden, zodat de omgeving geen hinder ondervindt!
De met de reinigings- en desinfectiemiddelen meegeleverde veiligheidsen productgegevensbladen moeten in acht worden genomen.
https://safetydata.ecolab.eu/
Bij gebruik van niet door de fabrikant aanbevolen reinigingsmiddelen kunnen beschadigingen aan de machine ontstaan waarvoor geen garantie
geldt.

De reinigingsmiddelen kunnen via de Bizerba-klantendienst worden verkregen:
Aanduiding

Bestelnr.

Verpakkingseenheid

P3-steril

50003250000

5 liter

Renolit Surf

94008963000

1 liter

P3-alcodes

50003260000

5 liter

Bizerba-machineolie

94008900022

400 ml
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Machine bedrijfsklaar maken

Onderdelen als volgt aanbrengen:
Afstrijker
Afstrijker naar beneden tot tegen de
magneetsluiting draaien; op exacte
plaatsing in de uitsparing van de mesbeschermring letten.

Afb. 65: Afstrijker

Mesafdekking
Mesafdekking met de rechterhand aan
de greep vastpakken, naar het lemmet
kantelen en met de vierkante astap in
het midden vastzetten.
Bevestigingsbouten aan de driekantgreep tot tegen de aanslag indraaien.

Afb. 66: Mesafdekking
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Verzorging

Slede
Slede in de richting van de pijl inkantelen.
Met handgreep vastschroeven op de sledevoet.

Afb. 67: Slede inkantelen

Snijgoedfixering VS12, VS12 W (optie)
Snijgoedfixering aan de bedienerszijde
van de slede horizontaal in de geleide-as
plaatsen en op de geleide-as schuiven.

Afb. 68: Snijgoedfixering

Schuinsnijplaat VS12, VS12 W
Schuinsnijplaat aanbrengen.
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Toevoerslede VS12 F
Toevoerslede stevig op de geleide-as
van de snijgoedhouder vastzetten.

Afb. 69: Toevoerslede VS12 F

Resthouderplaat VS12, VS12 F, VS12 W
Resthouderplaat in de snijgoedhouder
plaatsen. Let daarbij op de fixeringen.
Voor een snel en eenvoudig gebruik is
de resthouder magnetisch bevestigd aan
de schuifbescherming.
Bij een afstand van minder
dan 50 mm kunnen pacemakers worden
gestoord.
Snijgoedhouder op de slede zetten.

Afb. 70: Resthouderplaat
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Weegplaat VS12 W
Lastplaat met de geleidepennen in de
boringen vastzetten en tegen de aanslag
schuiven.

Afb. 71: Weegplaat VS12 W

De weegschaal moet droog zijn om mogelijke shuntstromen tijdens het
bedrijf te vermijden.

WAARSCHUWING
Ontbrekende componenten!
Alleen als alle componenten van de machine gemonteerd zijn kan de
bediener voor letsel en de machine voor materiële schade behoed
worden.
– Machine voor opnieuw in bedrijf nemen op volledigheid controleren.
– Componenten op stevig en correct vastzitten controleren.
– Alleen originele Bizerba reserve- en accessoireonderdelen gebruiken.

8.6

Mes slijpen

Naslijpen is nodig als het slijpresultaat onbevredigend is.
De intervallen zijn afhankelijk van de slijting van het snijvlak van het mes en van de gebruiksduur en de toestand van het snijgoed.
Bij een ringspleet groter dan 6 mm tussen mes en mesbeschermring verliest het slijpapparaat zijn slijpwerking en moet het mes door de Bizerbaklantenservice worden vervangen.
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Slijpapparaat

Het slijpapparaat is gemarkeerd met het machinenummer, is daarop aangepast en mag alleen op deze machine worden gebruikt.
Het apparaat heeft een grofkorrelige slijfschijf en een fijnkorrelige polijstschijf. Vuile en vette
schijven slijpen slecht.
Reinig ze voor het slijpen met een borstel en een oplosmiddel.
Bij verminderde slijpprestaties moeten de schijven worden vervangen.
Levering van vervangende onderdelen door Bizerba-klantenservice.
Verwissel bij het vervangen de slijp- en polijstschijf niet met elkaar.

8.6.2

Slijpen voorbereiden

Onderdelen verwijderen en machine reinigen. [} 54]
Papiervilt op de slede legen en enkele enkele repen afsnijden om het mes te ontvetten
en alle resten te verwijderen.
Machine uitschakelen.
Papiervilt verwijderen
Afstrijker wegzwenken van het mes.

8.6.3

Slijpapparaat plaatsen
WAARSCHUWING
Onbeschermd mes!
Bij contact met het scherpe lemmet van het mes kunnen zware snijwonden ontstaan.
– Snijbestendige handschoenen dragen tijdens het reinigen en slijpen.
– Mesvlakken niet bij lopende machine reinigen.

Stel de snijdikte-instelling in op "24" resp. open deze tot de aanslag.
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De draaiknopmarkering op het slijpapparaat moet op "0" staan.
Slede in de desbetreffende positie zetten.
Slijpapparaat van bovenaf op de aanslagplaat zetten.

Afb. 72: Slijpapparaat plaatsen

Slijpapparaat en slede in de richting van
het mes schuiven tot de adapter vooraan
tegen de mesbeschermring ligt.
Slijpapparaat in deze positie vasthouden
en met de stervormige schroeven aan de
aanslagplaat vastschroeven.

Afb. 73: Slijpapparaat vastschroeven
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Slijpen

Oogbescherming dragen!
Gehoorbescherming wordt aangeraden.
Machine inschakelen.
Zet de draaiknopmarkering op "1".
Slijpschijf wordt gekoppeld.
Slijpen tot aan de rechtermeskant een
zichtbare braam ontstaat.
Zet de draaiknopmarkering op "0".
Machine uitschakelen, uitlopen van messen afwachten.

Afb. 74: Draaiknopmarkering

Slijpbraam controleren:
Zet met een viltstift of balpen een streep van binnen naar buiten op de rechtermeskant.
De slijpbraam moet te voelen zijn, anders moet het slijpproces worden
herhaald.

8.6.5

Afnemen

Messenmotor starten.
Zet de draaiknopmarkering op "2".
Afneemschijf wordt gekoppeld.
Afnemen totdat er aan de rechtermessenkant een afneemdeel van ca. 0,5 1 mm ontstaat (na ca. 3-4 sec.)
Zet de draaiknopmarkering op "0".
Machine uitschakelen, uitlopen van messen afwachten.

Afb. 75: Draaiknopmarkering

8.6.6

Slijpapparaat verwijderen

Slijpapparaat na het losdraaien van de stervormige schroeven terugtrekken en verwijderen door het omhoog te tillen.
Snijsterkte meteen op "0" instellen.
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8.6.7

Verzorging

Slijpstof verwijderen

- Snijdikte op "0"
- Netstekker eruit getrokken
- Snijvaste handschoenen dragen
- Mesafdekking weggenomen
Druk een droog wegwerpdoekje tegen
het mesvlak en veeg langzaam van het
midden uit naar buiten.
Reinig de achterkant van het mes op dezelfde manier.

Afb. 76: Mes reinigen

Duw een droog wegwerpdoekje van voren tussen het mes en de beschermring.
Draai het mes en het wegwerpdoekje
met de handen één slag en duw daarbij
het doekje licht tegen de binnenkant van
de beschermring.

Afb. 77: Mesbeschermring

Machinebehuizing:
Verwijder slijpstof van de oppervlakken met een droog wegwerpdoekje of een penseel.
Indien nodig volledig reinigen.
Machine bedrijfsklaar maken.
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WAARSCHUWING
Ontbrekende componenten!
Alleen als alle componenten van de machine gemonteerd zijn kan de
bediener voor letsel en de machine voor materiële schade behoed
worden.
– Machine voor opnieuw in bedrijf nemen op volledigheid controleren.
– Componenten op stevig en correct vastzitten controleren.
– Alleen originele Bizerba reserve- en accessoireonderdelen gebruiken.

8.7

Verzorging, onderhoud, instandhouding
Afhankelijk van het gebruik, echter minstens 2x dagelijks grondige reiniging van de complete machine uitvoeren.
Indien nodig messen naslijpen.
Indien nodig slijpschijven reinigen resp. vervangen. Let op! Linkse schroefdraad!
De geleide-as van de snijgoedhouder 1x
per week dun met olie uit de tas met toebehoren smeren.

Afb. 78: Verzorging

WAARSCHUWING
Mesvervanging!
Zwaar letsel en materiële schade.
– Mesvervanging mag om veiligheidsredenen uitsluitend door de Bizerba-klantenservice uitgevoerd worden.
– Draag snijbestendige handschoenen en schoenen met stalen neuzen.
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Verzorging

Bij een ringspleet groter dan 6 mm tussen mes en beschermring verliest
het slijpapparaat zijn slijpwerking en het mes moet vervangen worden.
Zie hiervoor ook
2 Reinigen voorbereiden [} 54]
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9

Technische gegevens

9.1

Afmetingen VS12 / VS12 Ee

Afb. 79: VS12 Ee, voorbeeld

De machine is in verschillende varianten leverbaar. De afbeelding laat een voorbeeld zien.
Buitenmaten:
Lengte

= 625 mm = 24,6"

Breedte

= 570 mm = 22,4"

Hoogte

= 488 mm = 19,2"

Hoogte

= 432 mm = 17,0" zonder Ee

Opstelvlak:
Lengte

= 520 mm = 20,5"

Breedte

= 430 mm = 17"

Werkvlak:
Lengte

= 672 mm = 26,5"

Breedte

= 740 mm = 29,1"

Gewicht

= ca. 42 kg = 93 lb

Mesdiameter

= 330 mm = 13"

Toerental mes

= 266 tpm
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Max. snijgoedgrootte,
doorsnede

= 224 mm = 8,8"

Max. snijgoedafhoogte

= 260 x 224 mm = 10,2" x 8,8"

Snijdikte-instelling

= 0,5 tot 24 mm = 0,02" tot 0,95" traploos

Stroomsoorten, spanningen, wattages

= zie typeplaatje

9.2

Technische gegevens

Afmetingen VS12 / VS12 F Ee

Afb. 80: VS12 F Ee, voorbeeld

De machine is in verschillende varianten leverbaar. De afbeelding laat een voorbeeld zien.
Buitenmaten:
Lengte

= 706 mm = 27,8"

Breedte

= 674 mm = 26,5"

Hoogte

= 536 mm = 21,1"

Hoogte

= 480 mm = 18,9" zonder Ee

Opstelvlak:
Lengte

= 605 mm = 23,8"

Breedte

= 430 mm = 16,9"

Werkvlak:
Lengte

= 860 mm = 33,9"

Breedte

= 770 mm = 30,3"
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Gewicht

= ca. 50 kg = 110 lb

Mesdiameter

= 350 mm = 13,8"

Toerental mes

= 266 tpm

Max. snijgoedgrootte,
doorsnede

= 270 mm = 10,6"

Max. snijgoedafhoogte

= 315 x 260 mm = 12,4" x 10,2"

Snijdikte-instelling

= 0,5 tot 24 mm = 0,02" tot 0,95" traploos

Stroomsoorten, spanningen, wattages

= zie typeplaatje

9.3

Afmetingen VS12 F 370 Ee

Afb. 81: VS12 F 370 Ee, voorbeeld

De machine is in verschillende varianten leverbaar. De afbeelding laat een voorbeeld zien.
Buitenmaten:
Lengte

= 756 mm = 29,8"

Breedte

= 712 mm = 28"

Hoogte

= 546 mm = 21,5"

Opstelvlak:
Lengte

= 605 mm = 23,8"

Breedte

= 430 mm = 17"
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Werkvlak:
Lengte

= 930 mm = 36,6"

Breedte

= 795 mm = 31,3"

Gewicht

= ca. 52 kg = 114 lb

Mesdiameter

= 370 mm = 14,6"

Toerental mes

= 266 tpm

Max. snijgoedgrootte,
doorsnede

= 270 mm = 10,6"

Max. snijgoedafhoogte

= 360 x 290 mm = 14,2" x 11,4"

Snijdikte-instelling

= 0,5 tot 24 mm = 0,02" tot 0,95" traploos

Stroomsoorten, spanningen, wattages

= zie typeplaatje

9.4

Afmetingen VS12 FP / VS12 FP Ee

Afb. 82: VS12 FP Ee, voorbeeld

De machine is in verschillende varianten leverbaar. De afbeelding laat een voorbeeld zien.
Buitenmaten:
Lengte

= 706 mm = 27,8"

Breedte

= 695 mm = 27,4"

Hoogte

= 536 mm = 21,1"

Hoogte

= 480 mm = 18,9" zonder Ee
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Opstelvlak:
Lengte

= 605 mm = 23,8"

Breedte

= 430 mm = 16,9"

Werkvlak:
Lengte

= 890 mm = 35"

Breedte

= 730 mm = 38,4"

Gewicht

= ca. 53 kg = 117 lb

Mesdiameter

= 350 mm = 13,8"

Toerental mes

= 266 tpm

Max. snijgoedgrootte,
doorsnede

= 270 mm = 10,6"

Max. snijgoedafhoogte

= 320 x 260 mm = 12,6" x 10,2"

Snijdikte-instelling

= 0,5 tot 24 mm = 0,02" tot 0,95" traploos

Stroomsoorten, spanningen, wattages

= zie typeplaatje

9.5

Afmetingen VS12 FP 370 Ee

Afb. 83: VS12 FP 370 Ee, voorbeeld

De machine is in verschillende varianten leverbaar. De afbeelding laat een voorbeeld zien.
Buitenmaten:
Lengte
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Breedte

= 695 mm = 27,4"

Hoogte

= 546 mm = 21,5"

Technische gegevens

Opstelvlak:
Lengte

= 605 mm = 23,8"

Breedte

= 430 mm = 17"

Werkvlak:
Lengte

= 890 mm = 35"

Breedte

= 730 mm = 28,4"

Gewicht

= ca. 54 kg = 119 lb

Mesdiameter

= 370 mm = 14,6"

Toerental mes

= 266 tpm

Max. snijgoedgrootte,
doorsnede

= 270 mm = 10,6"

Max. snijgoedafhoogte

= 325 x 260 mm = 12,8" x 10,2"

Snijdikte-instelling

= 0,5 tot 24 mm = 0,02" tot 0,95" traploos

Stroomsoorten, spanningen, wattages

= zie typeplaatje
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Producthandleiding VS12 /C /F /FP /W

Afmetingen VS12 W / VS12 W Ee

Afb. 84: VS12 W Ee, voorbeeld

De machine is in verschillende varianten leverbaar. De afbeelding laat een voorbeeld zien.
Buitenmaten:
Lengte

= 625 mm = 24,6"

Breedte

= 570 mm = 22,4"

Hoogte

= 488 mm = 19,2"

Hoogte

= 432 mm = 17,0" zonder Ee

Opstelvlak:
Lengte

= 520 mm = 20,5"

Breedte

= 430 mm = 17"

Werkvlak:
Lengte

= 672 mm = 26,5"

Breedte

= 755 mm = 29,7"

Gewicht

= ca. 45 kg = 99 lb

Mesdiameter

= 330 mm = 13"

Toerental mes

= 266 tpm

Controleweegschaal
Weegbereik

= 0 - 3000 g = 0 - 96 oz

Interval

= 2 g = 0,05 oz
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Max. snijgoedgrootte,
doorsnede

= 224 mm = 8,8"

Max. snijgoedafhoogte

= 260 x 224 mm = 10,2" x 8,8"

Snijdikte-instelling

= 0,5 tot 24 mm = 0,02" tot 0,95" traploos

Stroomsoorten, spanningen, wattages

= zie typeplaatje

9.7

Technische gegevens

Spanningsvoorziening

Technische gegevens van de stroomvoorziening
– Netaansluiting
Eenfasige wisselstroom, zie typeplaatje
– Toelaatbare tolerantie van de netspanning (statisch) normaal
Bij 100 tot 240 V: +6% tot -10% van de nominale waarde
– Netfrequentie: 50 (60) Hz
Toelaatbare tolerantie van de netfrequentie: +2% tot -2% van de nominale waarde
– Lekstroom aardleiding max.: 3,5 mA

9.8

Omgevingscondities

– Omgevingstemperatuur
voor gebruik en opslag: -10 tot +40°C (+14 tot +104 degF)
– Vochtigheid
Beveiligingstype IP33. Hoge luchtvochtigheid en vochtvorming kan tot schade aan de machine leiden.
– Relatieve luchtvochtigheid
voor gebruik en opslag: 90 % (Bedauwen van de apparaten is niet toegestaan)
– Luchtconvectie
Om een ontoelaatbare opwarming te voorkomen, moet om de machine een vrije luchtconvectie gevormd kunnen worden.
– Voorgeschreven verlichting
500 Lux
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Bizerba SE & Co. KG
Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen, Duitsland

EU-conformiteitsverklaring
Hierbij verklaren wij dat de bouwwijze van de hierna omschreven niet voltooide machine voldoet aan de genoemde geldende eisen en aan de EU-rechtsvoorschriften.
Apparaattype:

Snijmachine

Model:

VS12, VS12 F, VS12 FP, VS12 W, VS12 C

EU-rechtsvoorschriften:
Machines:

2006/42/EG; publicatieblad van de EU van 09-06-2006 L157 p. 24-86

EMC:

2014/30/EU; publicatieblad van de EU van 29-03-2014 L96 p. 79-106

Toegepaste, uniforme geharmoniseerde normen en technische specificaties, waarvoor de conformiteit wordt
verklaard:
EMC:

EN 61000-6-2:2005 + CENELEC-Cor.:2005;
EN 61000-6-4:2007 + A1:2011

Verantwoordelijk voor de technische documentatie: Bizerba SE & Co. KG, Balingen.

Basis voor de conformiteitsverklaring zijn de contractdocumenten (Bizerba opdrachtdocumenten).
Bij een niet met Bizerba overlegde, of niet door Bizerba uitgevoerde wijziging van het boven
beschreven machinetype verliest deze verklaring haar geldigheid.
Datum:
Handtekening fabrikant:
Gegevens over de ondertekenaar:

1-9-2017
i.v.
Ralf Steinhilber
Director Global Food Processing Technology
Bizerba SE & Co. KG
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Conformiteitsverklaring voor materialen uit kunststof die in contact
komen met levensmiddelen
Hiermee verklaren wij dat de gebruikte materialen in de machine:
Apparaattype:

Snijmachine

Model:

VS12, VS12 F, VS12 FP, VS12 W, VS12 C

voldoen aan de volgende wettelijke voorschriften in de op dat moment geldige versie:
– Verordening (EU) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen
– Verordening (EU) nr. 10/2011 inzake materialen en voorwerpen uit kunststof bestemd om
met levensmiddelen in contact te komen
Voor de gebruikte kunststofdelen die bij gebruik volgens de bestemming in contact komen
met levensmiddelen, zijn laboratoriumonderzoeken uitgevoerd door een gecertificeerd onderzoekslaboratorium. De totale migratie en de specifieke migraties bleken hierbij onder de wettelijke grenswaarden te liggen.
De gebruikte materialen en grondstoffen voldoen aan verordening (EU) nr. 10/2011.
Specificaties voor gebruik volgens de bestemming of beperkingen:
– Soort / soorten levensmiddelen die met het materiaal in aanraking mogen komen:
Vlees, worst, vis, kaas, groente, fruit, brood
– Duur en temperatuur van de behandeling bij contact met de levensmiddelen:
maximaal 30 minuten bij maximaal 40 °C
– Verhouding van de oppervlakken die met levensmiddelen in aanraking komen ten opzichte van het volume, op basis waarvan de conformiteit van het materiaal of het voorwerp
werd bepaald:
6
In de genoemde machine zijn geen functionele barrières uit kunststof gebruikt.
Informatie over leveranciers of onderleveranciers zijn op aanvraag beschikbaar.
Datum:
Handtekening fabrikant:
Gegevens over de ondertekenaar:
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1-9-2017
i.v.
Ralf Steinhilber
Director Global Food Processing Technology
Bizerba SE & Co. KG

