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Прочетете внимателно инструкциите преди употреба. Този продукт отговаря на изискванията 

на Директива 2014/35/ЕО (отмяна на Директива 73/23/ЕИО, изменена с Директива 93/68/ЕИО) 

и Директива 2014/30/ЕО (отмяна на Директива 89/336/ЕИО) директива ). 



ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 

• Уреда може да се използва от лица с ограничени физически, сетивни или 

умствени способности или липса на опит и знания, ако са били наблюдавани или 

инструктирани как да използват уреда безопасно и разбират свързаните с това 

опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. 

• Изключете уреда и го извадете от захранването, преди да смените аксесоа-

рите или да се доближите до части, които се използват. 

• Винаги изключвайте уреда от захранването, когато е оставен без надзор и преди 

сглобяване, разглобяване или почистване. 

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от произво-

дителя, негов сервиз или лица с подобна квалификация, за да се избегне 

опасност.  

• Аксесоарите, доставени с уреда, трябва да се използват в съответствие с 

инструкциите за експлоатация за тяхната безопасна употреба. 

• Уреда не трябва да се потапя във вода. 

• Този уред е предназначен за домашна употреба. 

• Поставете уреда върху стабилна, равна маса, която не се нагрява, и се уверете, че е 

на безопасно разстояние от ръба, за да избегнете падане. 

• Моля, извадете щепсела, когато почиствате уреда или когато няма да го използ-

вате дълго време. 

•  Ако уредът спре неочаквано или не функционира правилно, изключете го от 

захранването, извадете захранващия кабел от контакта и незабавно спрете да го 

използвате. Потърсете съвет от професионалист за отстраняване на повредата или 

извършване на ремонт. 

• Не докосвайте ръбовете на конусите. Моля, внимавайте и дръжте 

пластмасовата част, когато сглобявате или премахвате конуси. 

• За да избегнете инциденти и повреда на уреда, винаги дръжте ръцете и 

кухненските прибори далеч от движещите се конуси. 

• Не работете непрекъснато за повече от 2 минути. 



ВАЖНО 

АБСОЛЮТНО Е ЗАБРАНЕНО САМИ ДА СМЕНЯТЕ ЗАХРАНВАЩИЯ КАБЕЛ. АКО Е 

ПОВРЕДЕН, ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, НЕГОВИЯ СЕРВИЗ 

ИЛИ ОТ ЛИЦЕ С ПОДОБНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТ. 

АКО УРЕДА ВИ БЪДЕ ИЗПУСНАТ, ПРЕГЛЕДАЙТЕ ГО СЪС СПЕЦИАЛИСТ, ПРЕДИ ДА ГО 

ВКЛЮЧИТЕ ОТНОВО. ВЪТРЕШНИТЕ ПОВРЕДИ МОГАТ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОПАСНОСТ 

ОТ ЗЛОПОЛУКА. 

ВСИЧКИ РЕМОНТИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ СЛЕДПРОДАЖБЕНОТО 

ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. СЛЕДПРОДАЖБЕНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВАШИЯ 

ТЪРГОВЕЦ ИЛИ ЛИЦЕ С ПОДОБНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТ. 

• Не работете с уреда празен или с един от държачите на конуса. 

• Не кълцайте, настъргвайте или нарязвайте сурово или варено месо. 

• Не отстранявайте конуса, докато двигателят не спре напълно. 

• Никога не поставяйте храна с ръце, винаги използвайте буталото. 

• Не използвайте уреда за храни с гъста консистенция, например месо, също и 

захар. 

 

 

           Подходящ за контакт с храни. 
 

 
 
 

Изхвърляне и отговорност към околната среда 
 

Ако решите да изхвърлите електронния си уред, за да го замените или защото вече 

не се използва, не забравяйте да вземете предвид околната среда. Обърнете се към 

местните власти за информация, тъй като има редица екологични центрове за 

рециклиране. 

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА 

     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Конусите са изключително остри. Боравете с конусите 
внимателно. 

Винаги ги дръжте за пластмасовата част. 



L 

Описание на продукта: 
 

 

 
 
 
 
 
 

A. Моторен блок 

B. Отделение за съхранение на конусите 

C. Конус за фино рязане 

D. Конус за грубо рязане 

E. Конус за тънко рязане 

F. Конус за тънко рязане 

G. Капак на отделението за съхранение на конусите 

H. Бутон 

I. Бутало 

J. Прозрачна тръба за пълнене 

K. Конус за дебело рязане 
L. Държач на конус 



 
 

 

 



 



• Почистете аксесоарите (тръбата за пълнене, държача на конуса и буталото) със 

сапунена вода. Изплакнете и подсушете старателно. 

• Изберете конуса, който отговаря на желаното рязане, например конуса за дебело 

рязане (K). 

• Поставете конуса за дебело рязане (K) в държача на конуса (L) (фиг.1).  

• Поставете държача на конуса (L) в моторния блок (A) (фиг. 2).  

• Завъртете моторния блок (A) с държача на конуса (L) заедно (фиг. 2).  

• Изключете захранващия кабел и свържете уреда (фиг. 3). 

• Натиснете бутона (H) (фиг.4). 

• Сложете храна в тръбата за пълнене (J) и я натиснете надолу с буталото (I ) (фиг. 5).  

• Когато приключите, първо разхлабете копчето (H), за да спрете машината, след 

което разглобете модула (Фиг. 6). 

• Развийте луталото (I) от държача на конуса (L), развийте държача на конуса (L) от 

моторния блок (A) (Фиг.7). 

• Развийте конуса за дебело рязане (K) от държача на конуса (L) (фиг.8). 

• Поставете почистения и изсушен държач на конуса (L) в моторния блок (A) и 

поставете почистения конус в отделението за съхранение (B) (фиг.9). 

•  Поставете буталото (I）в държача на конуса (L). （Фиг.10） 

 

 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не поставяйте ръката или пръста си в държача на конуса, 

докато машината работи. 



 
Конус за фино 

рязане (C) 

Конус за 

грубо ря-

зане (D) 

Конус за 

тънко ря-

зане (E) 

 

Конус за 

тънко 

рязане 

(F) 

Конус за 

дебело 

рязане (K) 

Моркови ● ●  ● ● 

 

Тиквички ● ● 
 

● ● 

 Картофи ● ●  ● ● 

 

      Краставици ● ● 
 

● ● 

Пипер  ●  ● ● 

    Лук    ● ● 

         Цвекло    ● ● 

Зеле 
(бяло/червено) 

   
● ● 

           Ябълки    ● ● 

Шоколад ● ●    

    Кокосови орехи ● 
    

Ядки   ●   

 

     Сух хляб 
   

● 
  

   Джинджифил   ●   

 
 
 

 

ПОЧИСТВАНЕ НА УРЕДА 
 

• Винаги изключвайте захранващия кабел от контакта, преди да почистите моторния 

блок (A).  

• Не потапяйте моторния блок и не го пускайте под вода. Избършете моторния блок с 

влажна кърпа. Подсушете внимателно. 

• Боравете с конусите внимателно, тъй като конусите са изключително остри 

• Ако пластмасовите части са зацапани с храна като моркови, изтъркайте ги с кърпа, 

потопена в олио и след това почистете както обикновено. 



Съхранение 
 

Опаковайте добре уреда след почистване (фиг.10) 

Съхранявайте продукта на подходящо място (водоустойчиво, влагоустойчиво и 

недостъпно за деца). 
 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ 
Напрежение 220-240 V 

Честота 50/60 Hz 

Мощност 150 W 

 
 
 
 
 

 
Това лого, прикрепено към продукта, показва, че този уред попада в 

обхвата на Директива 2012/19/ЕО от 4 юли 2012 г. относно отпадъците от 

електрическо и електронно оборудване (WEEE).  

Наличието на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване може да 

има потенциално въздействие върху околната среда и човешкото здраве в цикъла на 

рециклиране на продукта. 

Следователно този уред не трябва да се изхвърля заедно с несортираните битови 

отпадъци в края на полезния му живот. 

Като потребител, вашата роля е решаваща в цикъла на повторната употреба, 

рециклиране и други форми на възстановяване на електрическо и електронно 

оборудване. Центърът за приемане на отпадъци и съоръженията за събиране са ви 

предоставени от местните общини (заводи за рециклиране) и търговци. 

Вие носите отговорност за използването на достъпните за вас системи за селективно 

събиране на отпадъци. 

Гаранцията не покрива консумативите на продукта, нито проблемите или щетите в 

резултат на: 

(1) Влошаване на повърхността поради нормалното износване на продукта; 

(2) Дефекти или влошаване поради контакт с течности и корозия от ръжда; 



(3) Инциденти, злоупотреба, промяна, разглобяване или неоторизиран ремонт; 

(4) Неправилна поддръжка, неправилна употреба на продукта или свързване към 

неправилно напрежение; 

(5) Всяко използване на аксесоари, които не са доставени или одобрени от 

производителя. 

Гаранцията е невалидна, ако табелката и/или серийният номер на продукта бъдат 

премахнати. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


