
Krajalnica do chleba 
Instrukcja obsługi  

 

 
Krajalnica do chleba Mega-M  

MM-krchEM11.370n 
MM-krchEM11.370ws 

 

 
Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem i zachować niniejszą instrukcję dla innych 
użytkowników. 
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Wstęp 

Dziękujemy za zakup oraz korzystanie z krajalnicy do chleba marki Mega-M. W celu pełnego wykorzystania 
funkcji tego urządzenia i zmniejszenia ryzyka wystąpienia uszkodzeń czy obrażeń, prosimy o dokładne 
zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania oraz zachowanie jej na 
przyszłość.  
 
Ostrzeżenie! 

Osoby wyznaczone do obsługi krajalnicy powinni zostać przeszkolone z zakresu zagrożeń 
wynikających z jej użytkowania, środków ostrożności jakie należy powziąć przy jej 
eksploatacji oraz zasad czyszczenia i konserwacji. 

Ze względów bezpieczeństwa, urządzenie musi być podłączone do instalacji uziemieniem. 

Podłączenie urządzenia powinno być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami bezpieczeństwa przez wykwalifikowany personel. 

 
Firma nie ponosi odpowiedzialności za celowe uszkodzenia sprzętu, zaniedbanie, szkody spowodowane 
nieprzestrzeganiem instrukcji i przepisów oraz nieprawidłowości w instalacji elektrycznej. 
Nieuprawniona próba ingerencji w urządzenie jest równoznaczna z unieważnieniem gwarancji. 

Specyfikacja produktu 

Profesjonalna krajalnica do chleba zapewniająca wysoką wydajność, została zaprojektowana do użytku w 
kuchniach przemysłowych. 
 
 

Kod produktu krchEM11.370ws krchEM11.370n 

Wymiary  [mm] 700x700x1100 650x650x700 

Waga [kg] 132 120 

Wymiary opakowania [mm] 790x790x1150 735x735x750 

Wydajność [cięć/h] 500 600 

Wymiary chleba [mm] 500x140 480x130 

Grubość krojenia [mm] 11 
Grubość krojenia może różnić się od wartości nominalnych w granicach ±0,5 mm,  

w zależności od jakości i rodzaju krojonego pieczywa. 

Ostrze 46-24 30 

Zasilanie [V] / Moc [kW] 230 V / 0,37 kW 

Liczba obrotów / minutę [RPM] 1400 

Przewód [mm²] 3x1,5 

Bezpiecznik [A] 16 

Transport 

To urządzenie można być przenoszone ręcznie z jednego miejsca do innego. Zachowaj szczególną 
ostrożność podczas transportu urządzenia, aby nie uszkodzić krajalnicy. 

Rozpakowywanie 

Prosimy rozpakować produkt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i obowiązującymi normami oraz 
o właściwą utylizację opakowania. Części mające kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie plastikowe materiały oznaczone są odpowiednim symbolem. 
Prosimy upewnić się, czy urządzenie jest kompletne i czy nie zostało uszkodzone w czasie transportu. 
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Instalacja 

Proszę umiejscowić produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni, należy też podjąć niezbędne kroki 
zapobiegające możliwości przewrócenia się urządzenia. Stanowisko pracy powinno zapewnić 
obsługującemu krajalnicę powierzchnię minimum 2 m2. 
Powierzchnia pól odkładczych powinna być dostosowana do ilości krojonego pieczywa. 
 
Technik odpowiedzialny za instalację i serwis urządzenia, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia. 

 Podłączenie do prądu powinna wykonać osoba do tego upoważniona. 

 Upewnij się, że napięcie gniazdka jest równe napięciu podanemu na etykiecie urządzenia. 
To urządzenie należy podłączyć do uziemionego gniazdka zgodnie z zasadami i normami 
bezpieczeństwa. 

 Podłączenie do głównego bezpiecznika i bezpiecznika różnicowo-prądowego musi być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Instrukcje bezpieczeństwa 

Nie używaj urządzenia w słabo 
oświetlonym miejscu. 

Nie używaj urządzenia w obecności materiałów 
łatwopalnych lub wybuchowych. 

Nie dotykaj ruchomych elementów 
podczas pracy urządzenia. 

Nie próbuj używać urządzenia bez odpowiedniego 
sprzętu ochronnego. 

Wszystkie uszkodzenia spowodowane 
brakiem uziemienia w gniazdku nie są 

objęte gwarancją. 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu w miejscu 
użytkowania urządzenia wybuchnie pożar, należy 
szybko zamknąć wszystkie zawory gazowe, 

odłączyć od prądu i użyć gaśnicy. Nigdy nie używaj wody 
do gaszenia urządzeń elektrycznych! 

Nie używaj urządzenia „na pusto”. Nie przeciążaj urządzenia. 

 
UWAGA:  
OSTRE NOŻE!!! W CELU UNIKNIĘCIA POWAŻNEGO SKALECZENIA NIE DOTYKAJ maszyny bez uprzedniego 
przeszkolenia i bez zezwolenia przełożonego. 
PRZED UŻYCIEM musisz przeczytać Instrukcję Obsługi i mieć skończone co najmniej 18 lat. 
 
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ, ostre noże są obok Twoich rąk podczas ładowania chleba do maszyny. 
NIGDY nie dotykaj noży. 
NIE ZWALNIAJ dźwigni uruchamiania maszyny do czasu usunięcia rąk z obszaru ładowania chleba. 
BĄDŹ CZUJNY - górna część maszyny zawiera ostre noże, automatycznie opada i zamyka się podczas pracy. 
NIGDY nie sięgaj do maszyny podczas jej pracy z jakiegokolwiek powodu - zaczekaj przed dotknięciem 
chleba, aż maszyna zakończy krojenie. 
ZAWSZE wyłącz maszynę po zakończeniu pracy. 
ZAWSZE wyłącz i odłącz od zasilania maszynę przed czyszczeniem rozbieraniem lub naprawą. 
CZYŚĆ CODZIENNIE krajalnicę. 
 
Na stanowisku pracy powinna znajdować się Instrukcja Obsługi krajalnicy. 
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Użytkowanie 

Panel sterowania 

 
 

A Lampka sygnalizacyjna  C Pozycja zasilania OFF „0” (wyłącz) 

B Awaryjny przycisk STOP  D Pozycja zasilania ON „I” (włącz) 

 
1. Nowe lub po ostrzeniu noże (ostrza) są fabrycznie konserwowane. W celu usunięcia środków 

konserwujących należy po ich zamontowaniu wykonać cięcie jednego bochenka chleba, który nie 
nadaje się do spożycia.  

2. Wilgotną ścierką wyczyść pojemnik na chleb i ostrza. 
3. Przełącz na pozycję „I” (D). 
4. Zielona lampka sygnalizuje pracę urządzenia. 
5. Pociągnij i przytrzymaj uchwyt w górze. 
6. Włóż pieczywo przeznaczone do krojenia do pojemnika na chleb. 
7. Aby rozpocząć krojenie puść uchwyt. 
8. Chleb pod wpływem naciągniętej sprężyny oraz ciężarem pojemnika będzie przesuwał się w kierunku 

ostrzy i zostanie pokrojony. 
9. Ostrza zatrzymują się, gdy dźwignia powróci do pozycji wyjściowej. 
10. Aby zatrzymać urządzenie, naciśnij przycisk STOP AWARYJNY. 
11. Po zakończeniu użytkowania przełącz włącznik na pozycję „0” (C) lub odłącz urządzenie od prądu. 

Czyszczenie i konserwacja po każdym użyciu 

 Przed rozpoczęciem czyszczenia zawsze wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania. 

 Oczyść wilgotną szmatką zewnętrzną powierzchnię urządzenia, zbiornik oraz ostrza tnące. Osusz te 
elementy. 

 Nie używaj ściernych środków czyszczących. 

 Nie czyścić urządzenia bezpośrednio polewając je wodą, aby uniknąć uszkodzenia silnika. 

Okresowe czyszczenie i konserwacja 

 Konserwacja powinna być wykonywana przez wykwalifikowaną osobę. 

 Okresową konserwację urządzenia przeprowadzaj co 15 dni. 

 Krajalnice do chleba wymagają niewielkiej troski (silnik i łożyska kulkowe są nasmarowane). 

 Okresowo sprawdzaj stan sprężyny dźwigni. 
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Rozwiązywanie problemów 

URZĄDZENIE NIE DZIAŁA 

1. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do prądu. 
2. Sprawdź połączenia elektryczne i napięcie. 
3. Jeżeli przycisk AWARYJNY STOP jest wciśnięty, urządzenie jest 

unieruchomione. 

POKROJONE KROMKI CHLEBA NIE 
PRZECHODZĄ NA DRUGĄ STRONĘ 

1. Jeśli sprężyna rączki jest zerwana, wtedy krajalnica się nie 
porusza, w rezultacie kromki chleba nie przechodzą przez ostrza. 
Wymień sprężynę 

URZĄDZENIE NAGLE PRZESTAŁO 
PRACOWAĆ 

1. Urządzenie może się nagle zatrzymać z powodu zbyt niskiego 
napięcia. W tej sytuacji sprawdź zasilanie elektryczne. 

2. Urządzenie może się również zatrzymać, gdy jest przeciążone. 

 
Jeśli krajalnica nie ma zapewnionych odpowiednich warunków do jej użytkowania; 

jeśli jakakolwiek funkcja bezpieczeństwa nie działa, 
Nie używaj urządzenia! 

 

Schemat elektryczny 

 

 
A1 – Przełącznik jednofazowy 
A2 – AWARYJNY STOP 
M – Silnik 
S1 – Mechaniczny przełącznik 
L1 – Lampa sygnałowa 

 
Ostrzeżenie! 

Urządzenie należy sprawdzać każdego dnia.  
Sprawdzaj stan produktu, w celu uniknięcia poważnego wypadku. 
Zaprzestań użytkowania w przypadku problemów z obwodem elektrycznym lub urządzeniem. Poproś 
wyspecjalizowanych techników o jak najszybsze sprawdzenie i konserwację maszyny. 
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Lista części zamiennych – rysunek techniczny krchEM11.370ws, krchEM11.370ws.gr 

 
 
Model: krchEM11.370ws, krchEM11.370ws.gr 

nr nazwa kod nr nazwa kod 

1 GŁÓWNA RAMA Y.3001.001 19 WSPORNIK ŁOŻYSKA KASETY Y.3001.019 

2 SZUFLADA NA OKRUCHY Y.3001.002 20 KLIN ŁOŻYSKA ŚRODKOWEGO Y.3001.020 

3 TYLNA BLACHA Y.3001.003 21 KULKOWE ŁOŻYSKO 6202 ZZ Y.3001.021 

4 PRZEDNIA BLACHA Y.3001.004 22 DŹWIGNIA  Y.3001.022 

5 STEROWNIK Y.3001.005 23 SPRĘŻYNA SER.spr.krchEM11.370ws 

6 DOCISK Y.3001.006 24 ŁOŻYSKO KULKOWE DŹWIGNI Y.3001.024 

7 KLAPA STEROWNIKA Y.3001.007 25 SILNIK SER.sil.krchEM11.370ws 

8 BLACHA DOCISKOWA Y.3001.008 26 PLASTIKOWA ZAŚLEPKA Y.3001.026 

9 KASETA Y.3001.009 27 PRZEŁĄCZNIK SER.prz.krchEM11.370ws 

10 OSTRZE Y.3001.010 28 ŁOŻYSKO KULKOWE 6204 ZZ Y.3001.028 

11 PÓŁKA ODKŁADCZA Y.3001.011 29 PRZYCISK AWARYJNY STOP Y.3001.029 

12 DYSK Y.3001.012 30 PRZYCISK START Y.3001.030 

13 KRĄŻEK LINIOWY  Y.3001.013 31 PRZEGUB KULOWY STOPY Y.3001.031 

14 KORBOWÓD Y.3001.014 32 PRZEŁĄCZNIK Y.3001.032 

15 
ŁOŻYSKO KULKOWE 6205 

ZZ Y.3001.015 33 PASEK (13X725) SER.pas.krchEM11.370ws 

16 
ŁOŻYSKO KULKOWE 

UCFL204 Y.3001.016 34 KOŁO STAŁE Y.3001.034 

17 ODLEW ŁĄCZĄCY ŁOŻYSKA Y.3001.017 35 CZĘŚĆ DOCISKOWA SPRĘŻYNY Y.3001.035 

18 
ŚRODKOWY WAŁ 

ŁOŻYSKOWY Y.3001.018 
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Lista części zamiennych – rysunek techniczny krchEM11.370n, krchEM11.370n.gr 

 
 

Model: krchEM11.370n, krchEM11.370n.gr 

nr nazwa kod nr nazwa kod 

1 GŁÓWNA RAMA Y.3004.001 15 PRZEŁĄCZNIK Y.3004.015 

2 SZUFLADA NA OKRUCHY Y.3004.002 16 PRZEŁĄCZNIK SER.prz.krchEM11.370n 

3 
STOPA Y.3004.003 

17 
ŁOŻYSKO 
ROLKOWE 

Y.3004.017 

4 
UCHWYT DO PAKOWANIA Y.3004.004 

18 
ŁOŻYSKO 
KULKOWE  

Y.3004.018 

5 STEROWNIA KRAJALNICY Y.3004.005 19 SPRĘŻYNA SER.spr.krchEM11.370n 

6 
DOCISK Y.3004.006 

20 
BLOK 
ŁOŻYSKOWY 

Y.3004.020 

7 DOCISK Z POLIAMIDU  Y.3004.007 21 KRĄŻEK LINOWY Y.3004.021 

8 
DOCISK POLIAMIDOWY 
MIMOŚRODY 

Y.3004.008 
22 

ŁOŻYSKO 
ROLKOWE 

Y.3004.022 

9 SPRĘŻYNA Y.3004.009 23 DŹWIGNIA Y.3004.023 

10 OSTRZE SER.noz.krchEM11 24 UCHWYT Y.3004.024 

11 
MECHANIZM ŁĄCZĄCY OSTRZA Y.3004.011 

25 
PASEK SER.pas.krchEM11.370n 

 

12 
POLIAMIDOWY ŁĄCZNIK 
OSTRZA 

Y.3004.012 
26 

SILNIK SER.sil.krchEM11.370n 

13  PRZEŁĄCZNIK Y.3004.013 27 KRĄŻEK LINOWY Y.3004.027 

14 AWARYJNY STOP Y.3004.014    
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Deklaracja CE  

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami 
dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany 
znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym 
rynek. 
 

Utylizacja 

Materiały z opakowania nadają się w 100% do wykorzystania jako surowiec wtórny i są oznakowane 
symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi. Materiały z 
opakowania należy zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia. 

Właściwa utylizacja urządzenia:  

1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego 
kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i 
elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.  
2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu 
poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i 
recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol 
umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.  

3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia zgodnie 
z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu materiałów lub innym 

formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą Państwo istotny wkład w ochronę środowiska.  
4. Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli 

Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MegaMarket S.A. 

ul. Strefowa 15, 39-442 Chmielów 
NIP: 8672239415 REGON: 181151371 

+48 798 532 532, sklep@megamarket.com.pl 
www.megamarket.com.pl 

http://www.megamarket.com.pl/

