
Beste klanten,

Onlangs werden wij geïnformeerd over een ongeval met een verdeler van soortgelijk 
ontwerp als de JAC verdeler die u heeft aangeschaft.

In het kader van ons kwaliteits- en (doorlopende) verbeteringsprogramma én als 
preventieve maatregel om potentiele ongevallen te vermijden, willen we de nadruk leggen 
op het respecteren van een aantal veiligheidsvoorschriften bij gebruik van deeg in bakkerij 
machines.

Gelieve ervoor te zorgen dat de eindgebruikers van deze machines geïnformeerd worden 
over het onderstaande.

Laat deeg voor het snijden en vormverdelen nooit langer in de tank dan 
nodig is, zoals omgeschreven in de gebruikershandleiding. Open de deksel 
altijd zoals omschreven in de handleiding, onmiddellijk na de voorgaande 
operationele stappen.

Deeg is een natuurlijk, levend product dat opblaast tijdens het fermenteren. 
Het resultaat is dat gefermenteerd deeg sterke druk kan uitoefenen op de 
deksel na enkele minuten in de afgesloten tank. Deze druk zou kunnen leiden 
tot een gewelddadige beweging van de deksel bij de opening ervan.

Als deeg meer dan een paar minuten heeft gefermenteerd in de gesloten 
tank, dient u voorzichtig te zijn bij het openen van de deksel. Blijf uit de buurt 
van de openingsrichting van de deksel.

Maak nooit gebruik van gereedschap om de opening te forceren.

Als de deksel niet kan worden geopend zoals omschreven in de 
gebruikshandleiding, neem dan contact op met uw technicus. Blijf uit de buurt  
van de openingsrichting van de deksel tot het probleem door de technicus 
verholpen is.

Wenst u een nieuwe gebruikshandleiding (editie 2020)? Neem dan gerust contact op met 
ons of uw distributeur.
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