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HH Előszó
Tisztelt vásárlónk!

Ön helyesen döntött azzal, hogy a 
Master M 6 / M 9 / M 91 univer-
zális szeletelőt választotta. Ezzel jól 
bevált, minőségi termék birtokába 
jutott. 

Köszönjük, hogy termékünket vá-
lasztotta, és sok örömet kívánunk 
új univerzális szeletelője használata 
során. 

 

Tájékoztatás a jelen 
kezelési útmutatóval 
kapcsolatban

A jelen kezelési útmutató az uni-
verzális szeletelő (a továbbiakban: 
készülék) részét képezi, és fontos 
információkat tartalmaz annak 
üzembehelyezésével, biztonságá-
val, rendeltetésszerű felhasználásá-
val és gondozásával kapcsolatban.

A kezelési útmutatót mindig a ké-
szülék közelében kell tárolni. Min-
den, az alábbi műveleteket végző 
személynek el kell olvasnia és be 
kell tartania:

 ● Üzembehelyezés, 

 ● Kezelés és

 ● Tisztítás

.

Őrizze meg a kezelési útmutatót, 
és a készülékkel együtt adja tovább 
a következő tulajdonosnak.

Előfordulhat, hogy a jelen kezelé-

si útmutató nem terjed ki minden 
lehetséges felhasználási módra. 
Ha további információkat szeret-
ne vagy ha olyan problémája van, 
amelyet a jelen utasítás nem vagy 
nem elégséges mértékben tárgyal, 
kérjük, forduljon a Graef ügyfél-
szolgálatához vagy a kereskedő-
höz. 

Figyelmeztetések
A kezelési útmutatóban az alábbi 
fi gyelmeztetéseket és jelzéseket 
használjuk:

 FIGYELMEZTETÉS

Ez potenciálisan veszélyes hely-
zetet jelöl. Ha nem tartja be az 
utasításokat, súlyos sérülés, sőt, 
akár haláleset is bekövetkezhet. 

 VIGYÁZAT

Ez potenciálisan veszélyes hely-
zetet jelöl. Az utasítás betartá-
sának elmulasztása vagyoni kárt 
okozhat. 

 FONTOS!

Ez hasznos tippeket és egyéb 
fontos információkat jelöl.

Rendeltetésszerű 
használat
A készülék nem kereskedelmi fel-
használásra készült.

A készülék háztartási felhasználás-
ra és ahhoz hasonló alkalmazások-
hoz készült, így például:

• dolgozói konyhákhoz üzletek-
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HH ben, irodákban és egyéb mun-
kahelyeken;

• mezőgazdasági területeken;

• vendégek általi felhasználásra 
szállodákban, motelekben és 
egyéb lakóhelyeken;

• szálláshelyeken.

A készülék segítségével kenyeret, 
sonkát, kolbászt, sajtot, gyümöl-
csöt, zöldséget, stb. lehet szeletel-
ni. 

Soha ne szeleteljen vele kemény 
tárgyakat, így fagyasztott élelmi-
szert, csontot, fát, fémlemezt és 
hasonlókat.

A fentieken kívül és túl mindenfaj-
ta felhasználás nem rendeltetés-
szerűnek minősül.

VIGYÁZAT

A nem rendeltetésszerű használat 
veszélyes!

A készülék veszélyes lehet, ha 
nem rendeltetésszerűen és/vagy 
eltérő módon használják.

 ► A készüléket kizárólag rendel-
tetésének megfelelően hasz-
nálja.

 ► Kövesse a jelen kezelési útmu-
tatóban leírt eljárásokat.

Minden, nem rendeltetésszerű 
fel hasz nálásból eredő követelést 
ezennel kizárunk.

Ekkor minden kockázat a kezelőt 
terheli.

A felelősség korlátozása
A jelen kezelési útmutatóban 
található valamennyi műsza-
ki és egyéb adat, valamint az 
üzembehelyezésre, kezelésre és 
gondozásra vonatkozó utasítás a 
nyomtatás idején érvényes állapo-
tot tükrözi, és legjobb tudásunk 
szerint, tapasztalatunk és ismere-
teink fi gyelembe vételével készült.

A jelen utasításban található infor-
mációk, ábrák és leírások alapján 
nem fogadunk el semmiféle köve-
telést.

A gyártó nem vállal felelősséget az 
alábbiak okozta károkért:

 ● Az utasítások betartásának el-
mulasztása 

 ● Nem rendeltetésszerű használat 

 ● Nem megfelelő javítás 

 ● Műszaki módosítások 

 ● Nem jóváhagyott pótalkatrészek 
alkalmazása

Ügyfélszolgálat
Amennyiben a Graef készülék meg-
hibásodik, kérjük, forduljon a keres-
kedőhöz vagy az importőrhöz.

Dunartis Kft.
1162 Budapest, 
Hermina u. 74/a

Tel.: 36 20 417 54 84
E-mail: info@dunartis.hu

Biztonság

A jelen fejezet a készülék kezelé-
sével kapcsolatos fontos biztonsági 
utasításokat tartalmaz.

A készülék megfelel a törvényileg 
meghatározott biztonsági előírá-
soknak. Ezzel együtt a nem megfe-
lelő használat személyi sérülést és 
vagyoni kárt okozhat.

Áramütés veszélye

 VIGYÁZAT

Áramütés halálos veszélye

A feszültség alatt álló vezetékek 
és alkatrészek megérintése halált 
okozhat!

Az áramütés veszélyének kiküsz-
öbölése érdekében tartsa be a 
lenti biztonsági utasításokat:

 ► Ne használja a készüléket, ha 
a csatlakozókábel vagy -dugó 
sérült.

 ► Mielőtt ismét használná, 
szereltessen rá új csatlakozó-
kábelt. A veszélyek elkerülése 
érdekében kizárólag a gyártó-
val, annak ügyfélszolgálatával 
vagy hasonlóan képesített sze-
méllyel végeztesse a szerelést.

 ► Soha, semmilyen körülmények 
között ne nyissa fel a készü-
lék burkolatát. Ha feszültség 
alatt álló csatlakozásokhoz ér 
és megváltozik az elektromos 
vagy mechanikus szerkezet, 
akkor áramütésveszély kelet-
kezik.

 ► Soha ne érjen olyan részeihez, 
amelyek vezetik az áramot. Ez 
áramütést okozhat, ami akár 
halálos is lehet. 
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HH Üzembehelyezés

Biztonsági utasítások

VIGYÁZAT

A készülék első használata során 
személyi sérülés és vagyoni kár 
keletkezhet!

A veszélyek és vagyoni károk 
kiküszöbölése érdekében tartsa be 
a lenti biztonsági utasításokat:

 ► A csomagolóanyagot ne hasz-
nálja játékszerként. Fulladásve-
szély. 

A csomag tartalma és 
annak vizsgálata
A készülékhez az alábbi alkotóele-
mek járnak:

 ● Univerzális szeletelő

 ● Ø 170 mm sima, tejesen edzett 
tömör acélpenge 

 ● GENIO kocsi

 ● Ételtartó

 ● Rozsdamentes acél tálca

 ● Gyémánt pengeélező

 ● Kezelési útmutató

 ● Vazelinos csomagok

 FONTOS!

 ► Ellenőrizze, hogy megvan-e 
minden alkotóelem és nem 
észlelhető-e rajtuk sérülés.

 ► Hiány, illetve a nem helyénvaló 
csomagolás vagy szállítás miatt 
bekövetkezett sérülés esetén 
azonnal értesítse a szállítót és 
a kereskedőt.

Kicsomagolás
A készülék kicsomagolása az aláb-
biak szerint történik:

 Vegye ki a készüléket a karton-
dobozból. 

 Vegyen ki minden csomagoló-
anyagot. 

 Vegye le a készülékről az eset-
leges címkéket (ne vegye le az 
adattáblát).

A csomagolás 
hulladékkezelése

A csomagolás védi a készüléket a 
szállítási sérülések elől. A csoma-
golóanyagukat környezetbarát-
sá guk és a hulladékkezelés szem-
pontjából választottuk ki, ezért 
azok újrahasznosíthatóak.

Ha a csomagolást visszajuttatja az 
anyagkörforgásba, azzal nyers-
anyagokat takaríthatunk meg és 
csökkentjük a felhalmazódó hulla-
dékot. A szükségtelenné vált cso-
magolóanyagot adja le „Zöld Pont” 
újrahasznosító begyűjtőállomáson.

Alapvető biztonsági 
utasítások
A készülék biztonságos kezelése 
érdekében tartsa be az alábbi uta-
sításokat:

 ■ Használat előtt ellenőrizze, hogy 
a készülék burkolatán, csatla-
kozókábelén és -dugóján nem 
észlelhető-e külső sérülés. Sérült 
készüléket ne üzemeltessen.

 ■ Ha a készülék csatlakozókábele 
sérült, akkor azt csak akkor hasz-
nálhatja ismét, ha a kábelt kicse-
réltette. A veszélyek elkerülése 
érdekében kizárólag a gyártóval, 
annak ügyfélszolgálatával vagy 
hasonlóan képesített személlyel 
végeztesse a szerelést. 

 ■ Javítást kizárólag szakember, il-
letve a Graef ügyfélszolgálat vé-
gezhet. A nem megfelelő javítás 
a felhasználóra nézve nagy ve-
széllyel, a készülékre nézve pedig 
károkkal járhat. Továbbá ekkor a 
garancia is érvényét veszti.

 ■ A készüléket a garanciális idő-
szak alatt kizárólag a Graef ügy-
félszolgálat javíthatja, ellenkező 
esetben a garancia a további sé-
rülésekre nem terjed ki.

 ■ A hibás alkatrészeket kizárólag 
eredeti alkatrészekkel lehet ki-
cserélni. A biztonsági előírások-
nak való megfelelést csak akkor 
tudjuk garantálni, ha ilyen alkat-
részek kerülnek felhasználásra.

 ■ A készüléket nem használhatják 
korlátozott fi zikai, érzékelési és 
mentális képességű személyek 

(és gyermekek sem), illetve olya-
nok, akiknek nincs megfelelő ta-
pasztalatuk/tudásuk, kivéve, ha 
olyan személy felügyeli őket, aki 
a biztonságukért felelős, illetve 
ha ilyen személytől utasításokat 
kaptak a készülék használatára 
nézve. 

 ■ A gyermekeket felügyelni kell 
annak érdekében, hogy ne játsz-
hassanak a készülékkel. 

 ■ A tápkábelt az aljzatból mindig a 
csatlakozódugónál fogva húzza 
ki, ne a csatlakozókábelnél fog-
va.

 ■ Soha ne használja a készüléket 
nedves kézzel.   

 ■ A készüléket a kocsival és az 
ételtartóval együtt kell használni, 
kivéve, ha a szeletelni kívánt élel-
miszer mérete és alakja nem teszi 
lehetővé az ételtartó használatát.

 ■ Készenléti módban fordítsa el a 
vezérlőgombot az óramutató já-
rásával megegyező irányba, túl a 
nulla álláson ütközésig, hogy a 
megállítólemez elfedje a vágó-
egységet. 
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Beállítás és a működés áttekintése 1) Vágópenge

2) Megállítólemez

3) Gyorsindító kapcsoló

4) Beállítógomb

5) Üveg alátétlemez

6) Alumínium alátétlemez

7) Ételtartó

8) Folyamatos működés 
kapcsolója

9) Gyermekbiztos zár

10) Reteszelőgomb, 
forgó mechanizmus

11) Kábelrekesz

12) Hajlítókar

13) Vezetőprofi l

14) Pengefedél

15) Zárócsavar

16) A szeletelőtámasz 
zárása

17) GENIO kocsi

 FONTOS!

 ► Ha lehetséges, a készülék ga-
ranciális időszaka alatt őrizze 
meg az eredeti csomagolást. 
Erre garanciális igény esetén 
lehet szüksége.

A telepítési helyszín 
követelményei
A készülék biztonságos és gondta-
lan működése érdekében a telepí-
tési helyszínnek meg kell felelnie az 
alábbi előfeltételeknek:

 ■ A készüléket szilárd, lapos egye-
nes, csúszásmentes alapra kell 
helyezni, melynek megfelelő a 
teherbírása. 

 ■ Olyan helyet válasszon, ahol 
gyermekek nem tudnak a készü-
lék éles pengéjéhez érni. 

Elektromos csatlakozás
A készülék biztonságos és gondta-
lan működése érdekében tartsa be 
az elektromos csatlakozásra vonat-
kozó alábbi utasításokat:

 ■ A készülék csatlakoztatása előtt 
vesse össze a készülék adattáblá-
ján található csatlakoztatási ada-
tokat (feszültség és frekvencia) 
az adott áramhálózat jellemzői-
vel. Ezeknek a készülék károso-
dásának elkerülése érdekébenj 
meg kell egyezniük. Ha nem biz-
tos a dolgában, kérdezzen meg 
egy villanyszerelőt. 

 ■ Ellenőrizze, hogy a csatlakozóká-
bel nem sérült-e. Ne vezesse for-
ró felületeken és éles kiszögellé-
seken keresztül. 

 ■ A csatlakozókábelt nem szabad 
erősen meghúzni. 

 ■ A készülék elektromos biztonsá-
ga csak akkor szavatolható, ha 
megfelelően beszerelt védőfölde-
lő rendszerhez van csatlakoztat-
va. Tilos védőföldelés nélküli alj-
zatról működtetni. Ha nem biztos 
a dolgában, ellenőriztesse villany-
szerelővel az épület hálózatát. 
A gyártó nem vállal felelősséget 
a hiányzó vagy megszakított vé-
dőföldelés miatt bekövetkező 
károkért.
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HH Veszélyforrások

FIGYELMEZTETÉS

A forgó penge testrészeket is 
képes levágni. Veszélyben van-
nak az ujjak, különösen a hüve-
lykujjak. Emiatt soha ne nyúljon 
a megállítólemez és a szeletelni 
kívánt étel tartója közti területre 
addig, amíg a megállító lemez 
nincs teljesen bezárva, azaz amíg 
nincs a „0” állás alatt. 

Gyermekbiztos zár

A penge rögzítése érdekében (eh-
hez a megállítólemeznek zárva kell 
lennie, azaz a „0” állás alatt) ne le-
het tolni a kocsit a penge elé, és be 
lehet nyomni a kocsireteszt (gyer-
mekzárat). Ekkor a kocsi szilárdan 
illeszkedik.  

Vágás a gyorsindító 
kapcsolóval

 Helyezze a szeletelni kívánt ételt 
a kocsira.

 Állítsa be a kívánt szeletelési vas-
tagságot.

 Nyomja a szeletelni kívánt ételt kis-
sé a megállítólemezhez, és egyen-
letesen vezesse a kocsit a pengé-
hez.

 Nyomja meg a gyorsindító kap-
csolót hüvelykujjával – ezzel be-
kapcsolja a motort.

 Szeletelés közben hüvelykujjá-
val tartsa nyomva a gyorsindító 
gombot. 

 Amint elveszi hüvelykujját a 
gyorsindító kapcsolóról, a motor 
kikapcsol.

Vágás a folyamatos 
működés kapcsolóval

Nagy mennyiség szeleteléséhez 
használja a folyamatos működés 
kapcsolót.

 Helyezze a szeletelni kívánt ételt 
a kocsira.

 Állítsa be a kívánt szeletelési vas-
tagságot.

 Nyomja a szeletelni kívánt ételt kis-
sé a megállítólemezhez, és egyenle-
tesen vezesse a kocsit a pengéhez.

 Fordítsa el a folyamatos műkö-
dés kapcsolót az óramutató já-
rásával megegyező irányba üt-
közésig (1/4 fordulat). 

 A készülék kikapcsolásához for-
dítsa vissza a folyamatos műkö-
dés kapcsolót. 

 Körülbelül 9,5 percnyi folyama-
tos használat után hagyja kihűl-
ni a motort.

FONTOS!

 ► A puha ételféleségeket (pl. sajt 
és sonka) legjobban hidegen 
lehet szeletelni. 

 ► A puha ételféleségek jobban 
szeletelhetőek, ha lassan előre-
tolja azokat.

 ► Uborka és répa szeletelésekor 
célszerű előtte ugyanakkora 
darabokra vágni, majd az étel-
tartóval adagolni.

Műszaki adatok
                         Master M 6           Master M 9 / M 91

Méretek 
(hossz. x szél. x 
mag.)

390 x 325 x 270 373 x 310 x 270 mm

Súly kb. 7,2 kb. 8,6 kg

Vágási vastagság 0-20 0-20 mm

Vágási magasság 140 140 mm

Vágási hosszúság 220 220 mm

Üzemi feszültség 230 230 Volt 

Teljesítmény 170 170 Watt

Jellemzők

 ● Tömörfém kivitel
 ● Igen halk, jól tapadó kondenzá-

toros motor
170 Watt teljesítménnyel

 ● Ø 170 mm tömöracél penge 
sima vágóéllel 

 ● Kivehető rozsdamentes acél 
pengefedél

 ● 30°-ban dönthető vágóegység
 ● Tömör üveg alátét-

lemez (M 9 / M 91)
 ● Alumínium alátétlemez (M 6)
 ● GENIO kocsi a szeletelni kívánt 

étel rögzítéséhez 
 ● Ételtartó
 ● Gyorsindító kocsikapcsoló és fo-

lyamatos működés kapcsoló
 ● Szeletelési vastagság beállítása 0 

és 20 mm között
 ● Gyémánt pengeélező
 ● Rozsdamentes acél tálca
 ● Kábelrekesz

Pótalkatrészek  
A készülékhez az alábbi pótalkatré-
szek szállíthatóak:

 ● 170 Ø mm pótpenge 

 ● Pót ételtartó

Forduljon az ügyfélszolgálathoz, ha 
a készülékhez pótalkatrészre van 
szüksége.

Szabályozás és 
kezelés

A jelen fejezet a készülék kezelésé-
vel kapcsolatos fontos információ-
kat tartalmaz.

Biztonsági utasítások

VIGYÁZAT

A veszélyek és vagyoni károk ki-
küszöbölése érdekében tartsa be 
a lenti biztonsági utasításokat:

 ► Ne érintse meg a vágópengét 
ujjával. Nagyon éles, és súlyos 
sérüléseket okozhat. 
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HH Ételtartó

Ha a szeletelni kívánt étel 10 cm-
nél rövidebb és már nem tudja 
megfelelően megtartani, akkor az 
ételtartót kell használni. 

 Helyezze a megmaradt vagy kis 
méretű ételt a kocsira.

 Állítsa be az ételtartót a kocsi 
hátsó részén, majd tegye a sze-
letelni kívánt ételre. 

 Folytassa a „Szeletelés” részben 
leírtak szerint. 

FONTOS!

 ► Az ételtartó lehetővé teszi kis 
méretű ételek – így gomba és 
paradicsom – szeletelését. 
 ► A készüléket tilos az ételtartó 
nélkül használni, kivéve, ha 
a szeletelni kívánt élelmiszer 
mérete és alakja nem teszi 
lehetővé az ételtartó használa-
tát.

Pengeélező

Amikor a szeletelő túl tompa lesz, 
akkor a pengét élezze meg a 
mellékelt pengeélezővel. 

 Állítsa a szeletelési vastagságot 
15.értékre.

 Tegye a pengeélezőt a kocsira.

 Tolja előre a kocsit addig, amíg 
a pengeélező hozzá nem ér a 
pengéhez.

 Kapcsolja be a készüléket.

 Kapcsolja ki a készüléket 2-3 
pengefordulat után.

 Ellenőrizze, hogy a pengén nin-
csenek-e sorják. 

 Vigye az ujját lassan a belsőről 
a külső élre. Ha peremes átme-
netet észlel, akkor a penge éles.

 Ekkor használja a köszörűkövet. 

 Tegye vissza a pengeélezőt a 
pengére. 

 Nyomja meg a köszörűkő karját. 

 Kapcsolja be a készüléket. 

 Kapcsolja ki a készüléket egy 
pengefordulat után. 

Olvassa el a pengeélezőhöz 
mellékelt kezelési útmutatót is. 

Tisztítás és gondozás

A jelen fejezet a készülék tisztítá-
sával és gondozásával kapcsolatos 
fontos információkat tartalmaz.

30°-os döntés

A döntés funkció különösen ke-
nyér, szárazkolbász és zöldség 
szeletelésekor hasznos. A döntés 
funkció a szeletelni kívánt ételek 
természetes gravitációját használja 
ki szeleteléskor. 

A készülék megdöntése az alábbi-
ak szerint történik:

 Nyomja meg a reteszelőgombot. 
Ezzel kioldja a készüléket.

 Húzza erőteljesen felfelé a ké-
szüléket a hajlítókarral, amíg 
kattanó hangot nem hall.

 A készülék csak akkor van rög-
zítve, ha hallotta a kattanó han-
got.

 Ekkor folytathatja a „Szeletelés” 
részben leírtakkal.

 A szeletelés befejeztével döntse 
vissza a készüléket.

 Fordítsa lefelé a hajlítókart.

 A zárócsavar akkor reteszel, ha 
megnyomja a profi l hátsó részét. 

GENIO kocsi

A GENIO kocsi rugós feszítésű 
kocsitámasz segítségével tartja a 
szeletelni kívánt ételt a kezdőál-
lásban. Folyamatosan idomul a 
szeletelni kívánt étel méretéhez 
és súlyához, és a kemény, eloxált 
alumínium szeletelőtámaszról az 
ideális helyzetbe hozza azokat. Ez 
a hagyományos kocsiknál hasz-
nált további rögzítést feleslegessé 
teszi, miközben teljes mértékben 
kizárja, hogy az étel megcsúsz-
szon vagy elguruljon. Függetlenül 
a szeletelni kívánt étel jellegétől, a 
GENIO kocsi teljesen újraértelmezi 
a szeletelés fogalmát, köszönhe-
tően nagyfokú rugalmasságának, 
kezelése kényelmének és ergono-
mikus kialakításának,továbbá a 
biztonság, egyszerű kezelhetőség 
és sebesség új, magas normáinak.

Az egyedi rugós mechanizmus a 
GENIO kocsit a szeletelni kívánt 
étel jellegzetességeihez illeszti. Az 
étel nem tud elgurulni, és mindig 
ideális helyzetben, erőfeszítés nél-
kül lehet a pengéhez vinni.

Ha nehéz ételeket (például kenye-
ret vagy sonkát) szeretne szeletelni, 
akkor a szeletelőtámaszt reteszel-
heti. 

Ehhez nyomja meg a zárócsavart, 
majd nyomja le a szeletelőtámaszt. 
Ezután ismét engedje el a csavart. 

A kioldáshoz nyomja meg a csavart, 
ekkor a szeletelőtámasz felugrik. 
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HH Kocsi 
A hatékonyabb tisztítás érdekében 
a kocsit el lehet távolítani a készü-
lékből. 

 Ehhez húzza ki a kocsi reteszét 
annak jobb oldalán.

 Húzza a kocsit hátrafelé, majd 
távolítsa el.

 Ekkor a hatékonyabb tisztí-
tás érdekében szétszerelheti a 
GENIO kocsit. 

 Távolítsa el úgy a 
szeletelőtámaszt, hogy függőle-
gesen állítja, majd felfelé húzza. 

 A lapos rugót is kihúzhatja. 

Tisztítson meg minden részt ned-
ves törlőkendővel vagy folyóvíz 
alatt.

 FONTOS!

 ► A szeletelőtámaszt ne tisztítsa 
mosogatógépben.

Havonta egyszer tegyen néhány 
csepp gyantát nem tartalmazó 
olajat vagy vazelint a kocsivezető-
re. A fölösleges olajat/vazelint tö-
rölje le puha pamutkendővel.

Hulladékkezelés

A készüléket élettartama végén 
tilos a szokásos háztartási hulla-
dékkal együtt kezelni. Erre a ter-
méken és a kezelési útmutatóban 
található szimbólum is rámutat. 

Az anyagokat jelöléseiknek meg-
felelően újra lehet hasznosítani. 
Az újrahasznosítással, az anyagok 
felhasználásával és a régi készülé-
kek újrahasznosításának más mód-
szereivel jelentős mértékben hoz-
zájárul környezetünk védelméhez. 
A megfelelő hulladékkezelő te-
lepekkel kapcsolatban az önkor-
mányzaton érdeklődhet.

Garancia

Két év garancia

A gyártási és anyaghibáknak tulaj-
donítható meghibásodások vonat-
kozásában a vásárlás napjától 
számítva 24 hónapos gyártói ga-
ranciát vállalunk. A garancia nem 
terjed ki a nem megfelelő kezelés-
ből és használatból eredő károkra, 
valamint az olyan hibákra, amelyek 
csak csekély mértékben befolyá-
solják a készülék működését vagy 
értékét. Továbbá, a garanciális jo-
gok nem vonatkoznak a szállítási 
sérülésekre, kivéve, ha ezek a mi 
hibánkból következtek be. A ga-
rancia nem terjed ki az olyan ká-
rokra sem, amelyek nem általunk 
vagy képviselőink által végzett ja-
vításoknak tulajdoníthatóak. Jogos 
panasz esetén a hibás terméket 
saját belátásunk szerint vagy meg-
javítjuk, vagy hibátlanra cseréljük.

Biztonsági utasítások

VIGYÁZAT

A készülék tisztításának megkezdése 
előtt kövesse az alábbi biztonsági 
utasításokat:

 ► Győződjön meg arról, hogy a 
készülék ki van kapcsolva és nincs 
csatlakoztatva a hálózathoz.

 ► Ellenőrizze, hogy az ütköző zárva 
van-e (a vágópenge be van-e 
fedve).

 ► Ne használjon agresszív, dörzsölő 
hatású tisztítószert és oldószert.

 ► Ne kaparja le a makacs szennyező-
dést kemény tárggyal.

 ► Ne mossa meg a készüléket vízben 
és ne mártsa vízbe.

Tisztítás

A készülék külső részét 
puha, nedves törlőkendővel 
tisztítsa meg. Ha erősen 
szennyezett,  akkor enyhe 
tisztítószert is használhat.

A penge eltávolítása
Kérjük, időnként csavarozza ki a 
pengét és tisztítsa meg a készülék 
belsejét. Ez különösen akkor fon-
tos, ha „leves” ételeket (zöldséget, 
gyümölcsöt, rostonsültet) szeletelt. 
A pengével óvatosan bánjon! 

FIGYELMEZTETÉS

 ► VIGYÁZAT: éles penge. 

 Húzza a kocsit teljesen zárt ál-
lapotba.

 Távolítsa el a pengefedelet úgy, 
hogy felfelé forgatja a fekete 
fogantyúval. Ekkor kissé meg-
nyomhatja, hogy eltávolítsa a 
pengét.

 Lazítsa ki úgy a pengét, hogy 
csavarját egy pénzérmével az 
óramutató járásával ellentétes 
irányba forgatja el.

 A penge és a fekete gyűrű bel-
ső részét nedves törlőkendővel 
tisztítsa meg.

 Helyezze vissza a pengét fordí-
tott sorrendben.

 FONTOS!

 ► A megjelölt pontokat rend-
szeres időközönként zsírozza 
meg.

 FIGYELMEZTETÉS

 ► Ezt az eljárást nagyon GON-
DOSAN kell végezni, mivel 
igen éles tárgyról van szó. 

zsírzási 
pont
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