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SI Električni spiralni rezalnik
Pomembna varnostna navodila

NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO UPORABO.
■ Osebe s  telesnimi ali duševnimi težavami, ter neizkušene osebe lahko uporabljajo to 

napravo le, če imajo ustrezen nadzor in so seznanjene z njenim varnim načinom uporabe, 
ter poznajo potencialne nevarnosti. 

■ Otroci naj naprave ne uporabljajo, niti se z njo ne igrajo. Napravo in napajalni kabel hranite 
izven njihovega dosega. 

■ Ta naprava se uporablja za obdelavo sadja in zelenjave in je namenjena za uporabo 
v gospodinjstvu in podobnih krajih, kot so:
– kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in na drugih delovnih mestih;
– kmetije;
– hotelske ali motelske sobe in drugi bivalni prostori;
– objekti, ki nudijo nastanitev z zajtrkom.

■ Naprave ne uporabljajte v industrijskem okolju ali na prostem.
■ Naprave ne postavljajte na okenske police ali na nestabilne površine. Naprave ne postavite 

na ali blizu električnega ali plinskega štedilnika, blizu odprtega ognja, ali naprav, ki so vir 
toplote.

■ Nikoli ne uporabljajte dodatkov, ki niso bili priloženi tej napravi, niti takšnih, ki jih ni 
priporočil njen proizvajalec. 

■ Preden napravo priključite, preverite, da je napetost na podatkovni nalepki skladna 
z napetostjo v vtičnici. 

■ Pred menjanjem dodatkov, ki se med uporabo premikajo, se prepričajte, da je naprava 
izklopljena in izključena iz vtičnice.

■ Med rokovanjem z  rezili, še posebej ko jih vzamete z  nosilca in med čiščenjem, bodite 
previdni, da se ne poškodujete na ostrih robovih.

■ Pred uporabo naprave se prepričajte, da je slednja pravilno sestavljena. Naprava je 
opremljena z dvojnim varnostnim mehanizmom, kateri prepreči, da bi se naprava zagnala 
brez da bi bila pravilno sestavljena ali posoda pravilno nameščena.

■ Pazite, da med delovanjem v lijak ne pridejo tuji premeti, kot so oblačila, lasje, kuhinjski 
pripomočki itd. V nasprotnem primeru lahko to privede do poškodbe vas ali naprave.

■ Za potiskanje sadja in zelenjave v lijak, vedno uporabite priloženo potiskalo. Nikoli tega ne 
počnite z golimi rokami ali drugimi predmeti. Pred uporabo potiskala se prepričajte, da je 
pravilno sestavljeno.

Opozorilo: 

Nepravilna uporaba lahko privede do poškodb. 

■ Naprava ne sme delovati prazna. Nepravilna uporaba naprave lahko negativno vpliva na 
dolžino njene življenjske dobe.

■ Najdaljši obratovalni čas naprave je 1 minuta. Preden jo ponovno vklopite ji pustite, da se 
hladi vsaj 5 minut. 
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■ Če naprave ne boste nekaj časa uporabljali, ali jo boste pustili brez nadzora, prav tako 
pa tudi pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem, jo vedno izklopite in izključite 
napajalni kabel iz vtičnice. Pred razstavljanjem počakajte, da se vsi vrtljivi deli popolnoma 
zaustavijo.

■ Napravo čistite skladno z navodili v poglavju Čiščenje in vzdrževanje.
■ Motorne enote nikoli ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino, niti je ne izpirajte 

pod tekočo vodo.
■ Poskrbite, da kontakti električnega priključka ne bodo prišli v stik z vodo ali vlago. 
■ Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov. Poskrbite, da napajalni kabel ne bo 

visel čez rob mize ali se dotikal vročih površin. 
■ Napajalni kabel izključite iz vtičnice tako, da povlečete za vtikač, nikoli pa za napajalni 

kabel. Sicer lahko poškodujete napajalni kabel ali vtičnico.
■ Če je napajalni kabel poškodovan, vam ga lahko zamenjajo v strokovnemu servisnemu 

centru. Če je napajalni kabel poškodovan, naprave ne smete uporabljati.
■ Naprave ne uporabljajte, če ne deluje pravilno ali kaže znake poškodb.
■ Da bi se izognili nevarnosti poškodb zaradi električnega udara, naprave ne popravljajte 

ali prilagajajte sami. Vsa popravila ali prilagoditve naj opravi pooblaščeni servisni center. 
S  poseganjem v  napravo tvegate, da boste izgubili pravne pravice, ki vam omogočajo 
vlaganje garancijskega zahtevka v primeru neustreznega delovanja naprave.
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SI Električni spiralni rezalnik
Uporabniški priročnik

■	 Pred uporabo naprave previdno preberite uporabniški priročnik, tudi 
če že imate izkušnje z uporabo podobnih naprav. Napravo uporabljajte 
le na način, ki je opisan v temu uporabniškemu priročniku. Uporabniški 
priročnik hranite na varnem mestu, kjer ga boste kadarkoli lahko 
enostavno uporabili.

■	 Priporočamo, da kartonasto škatlo, v  kateri je bil izdelek, ostalo 
embalažo in originalni račun - skupaj z  jamstvom prodajalca in 
garancijskim listom, hranite vsaj tako dolgo, dokler pravno lahko 
uveljavljate pravice glede brezhibnosti in učinkovitosti delovanja 
naprave. Priporočamo, da napravo med prevažanjem shranite 
v originalno embalažo.

OPIS NAPRAVE
A1 Gumb za sprostitev podaljška 

notranjega dela potiskala
A2 Notranji del potiskala
A3 Pokrov zunanjega ohišja 

potiskala
A4 Zunanje ohišje potiskala
A5 Pokrov z lijakom
A6 Držalo rezila s stranskim 

zobnikom

A7 Rezilo za rezanje testenin 
v trakove 3 × 3 mm

A8  Rezilo za spiralno rezanje na 
debelino 3 mm

A9 Luknja za držalo rezila
A10 Pokrov posode
A11 1,7-litrska prozorna posoda
A12 Motorna enota
A13 Stikalo 0/I (vklop/izklop)
A14 Nedrseče podnožje

PRED PRVO UPORABO
1. Napravo in njene dele vzemite iz embalaže.
2. Temeljito sperite vse dele, ki so namenjeni za stik z živili, s toplo vodo in 

nevtralnim kuhinjskim detergentom. Nato jih sperite pod čisto vodo in 
pustite, da se posušijo ali jih obrišite. Motorne enote A12 ne potopite 
ali izpirajte pod tekočo vodo.

 
Pozor: 
Še posebej bodite previdni pri čiščenju rezil A7 in  A8, da bi se 
izognili poškodbam na ostrih robovih.

SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE NAPRAVE
■	 Pred sestavljanjem ali razstavljanjem naprave, preverite, da je 

izklopljena in odklopljena iz vtičnice.
■	 Motorno enoto A12 postavite le na ravno, suho in stabilno površino. 

Posodo A11 postavite pod luknjo A9 tako, da je ročaj obrnjen 
navzven in posoda pravilno sedi na svojem mestu (glejte sliko C1). 
V nasprotnem primeru se naprava ne bo vklopila. Pokrov A10 služi za 
pokrivanje posode A11, ko ta ni postavljena na motorni enoti A12, za 
kratkoročno shranjevanje hrane.

■	 Rezilo A7 ali A8 z vrha vstavite na držalo A6 in potisnite na robove rezila 
tako, da se rezilo prilega vzdolž celotnega oboda držala A6 (glejte sliko 
B1).

Pozor: 
Pri vstavljanju rezila A7 ali A8 na držalo A6 bodite pazljivi, da se 
ne poškodujete na ostrih robovih.

 
■	 Sestavljeno držalo z  rezili vstavite v  luknjo A9, pri čemer zagotovite, 

da se stranski zobnik A6 usede v zobnik, ki je del motorne enote A12 
(glejte sliko C2). Na motorno enoto A12 postavite pokrov z  lijakom 
A5tako, da je oznaka puščice na pokrovu A5 usklajena z oznako odprte 
ključavnice na motorni enoti A12 (glejte sliko C3). Pokrov A5 do konca 
obrnite v desno, da ga pritrdite na njegovo mesto. Oznaka puščice na 
pokrovu A5 je sedaj usklajena z oznako odprte ključavnice na motorni 
enoti A12. Če pokrov A5 ni pravilno nameščen, se naprava ob vklopu 
ne bo prižgala.

■	 V zunanje ohišje A4 vstavite notranji del potiskala A2 in za povezavo 
teh dveh delov potisnite pokrov A3 proti zunanjem ohišju A4 medtem 
ko ga istočasno obračate v desno. Sestavljeno potiskalo vstavite v lijak 
A5 (glejte sliko C4). Gumb A1 služi za sprostitev podaljška notranjega 
dela potiskala A2. Ko pritisnete gumb A1 se bo notranji del potiskala A2 
podaljšal ven. To bo sprostilo preostala živila iz spodnjega dela potiskala 
po uporabi aparata. Podaljšek zaklenite v  položaj s  potiskanjem 
potiskala A2 proti zunanjem ohišju A4, dokler ni z obema zaponkama 
pritrjen na notranjem delu potiskala A2 v pokrovu A3.

■ Postopek razstavljanja je enak, le v  nasprotnemu zaporedju. Za 
odstranitev rezila A7 ali A8 z držala A6, je potrebno najprej potisniti na 
zaponke rezila A7 ali A8 s spodnje strani (glejte sliko B2). To bo sprostilo 
rezila in je nato jih je mogoče odstraniti. 

UPORABA NAPRAVE 
1. Ta naprava je primerna za obdelavo trših vrst sadja in zelenjave, kot 

so, na primer, korenje, jabolka, zelena, bučke, zelje, rdeča pesa, buče, 
kumare, krompir, sladki krompir itd. v surovi obliki. Ni posebej primerna 
za obdelavo mehkih vrst sadja in zelenjave. 

2. Temeljito operite vse sadje in zelenjavo. Nekatere vrste bo morda 
potrebno narezati na manjše kose, da se bodo prilegali skozi luknjo 
lijaka A5. To pomeni, da premer sadja ali zelenjave ne sme biti večji od 
75 mm in dolžina ne sme biti večja od 175 mm. Iz določenih vrst sadja 
in zelenjave je potrebno odstraniti tudi jedra ali peške.

 
Pozor: 
Nikoli ne poskušajte uporabiti naprave za obdelavo trdih pešk, ki 
jih vsebuje, na primer, mango itd. 

 
3. Prepričajte se, da je naprava pravilno sestavljena in postavljena na 

ravni, suhi in stabilni površini. Električni priključek priklopite v vtičnico 
in stikalo A13 preklopite v položaj I (vklop).

4. Sadje ali zelenjavo postopno pričnite vstavljati v  lijak A5 in jih, 
z uporabo pravilno sestavljenega potiskala, potisnite skozi lijak A5. Da 
odstranite postalo hrano iz spodnjega dela potiskala, uporabite gumb 
A1, kot je opisano v poglavju Sestavljanje in razstavljanje naprave.

Pozor: 
Za potiskanje hrane nikoli ne uporabljajte prstov ali drugih 
premetov. 
Najdaljši obratovalni čas naprave je 1 minuta. Preden jo ponovno 
vklopite ji pustite, da se hladi vsaj 5 minut. 

 
5. V  primeru, da se posoda A11 med delovanjem napolni, napravo 

izklopite in izključite iz vtičnice in se prepričajte, da so se vrteči deli 
ustavili. Posodo A11 izpraznite in vstavite nazaj na svoje mesto. Nato 
lahko napravo ponovno uporabljate. 

6. Po končani uporabi, preklopite stikalo A13 v  položaj 0 (izklop), 
odklopite napravo iz vtičnice in jo očistite v skladu z navodili v poglavju 
Čiščenje in vzdrževanje.

HITRA NAVODILA ZA PREDELAVO SADJA IN ZELENJAVE

Vrsta sadja ali 
zelenjave

Vrsta rezila Maksimalna 
količina

Približen čas 
obdelave

Korenje A7 ali A8 500 g 30 s

Krompir A7 ali A8 500 g 30 s

Kumara A7 ali A8 500 g 30 s

Zelje A7 500 g 30 s

Bučke A7 ali A8 500 g 30 s

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
■	 Napravo po vsaki uporabi očistite. Pred čiščenjem se vedno prepričajte, 

da je naprava izklopljena, odklopljena iz vtičnice, in da se vrteči deli ne 
premikajo. 

■	 Napravo razstavite na njene posamezne dele. Odstranljive dele, ki 
prihajajo v  stik z  živili, operite pod toplo tekočo vodo z  uporabo 
kuhinjskega detergenta. Nato jih sperite pod tekočo vodo in jih obrišite 
ali pustite, da se naravno posušijo. Posodo A11, pokrov A10 in zunanje 
ohišje potiskala A4 lahko operete v pomivalnem stroju. Drugi deli niso 
namenjeni za pranje v pomivalnem stroju. 

■	 Nekatere vrste hrane, kot so korenje, lahko povzročijo obarvanje 
plastičnih delov naprave. V primeru, da se to zgodi, te dele namažite 
z oljem za kuhanje in jih nato očistite. Obarvanje nima nobenega vpliva 
na delovanje naprave.

Pozor: 
Še posebej bodite previdni pri čiščenju rezil A7 in  A8, da bi se 
izognili poškodbam na ostrih robovih.

 
■	 Za čiščenje motorne enote A12, uporabite krpo, rahlo navlaženo 

v mešanici vode in nevtralnega kuhinjskega detergenta. Nato, z rahlo 
vlažno krpo, vse obrišite in osušite. Motorne enote A12 ali napajalnega 
kabla nikoli ne potapljajte v vodo ali v drugo tekočino. 
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■	 Za čiščenje ne uporabljajte raztopin ali abrazivnih čistilnih sredstev itd. 
sicer lahko poškodujete površino. 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Območje nazivne napetosti .......................................................................... 220−240 V 
Nazivna frekvenca .................................................................................................50/60 Hz
Nazivna vhodna moč ...................................................................................................90 W 
Razred zaščite (pred električnim udarom) .................................................................. II 
Raven hrupa  ............................................................................................................80 dB(A) 
 
Deklarirana raven hrupa naprave je 80 dB(A), kar predstavlja raven 
A zvočne moči glede na referenčno akustično moč 1 pW.

Razlaga strokovne terminologije
Razred zaščite pred električnim udarom:
Razred II – zaščito pred električnim udarom zagotavlja dvojna ali močnejša 
izolacija.

Pravice do sprememb besedila in tehničnih parametrov so pridržane.

NAVODILA IN INFORMACIJE O ODLAGANJU EMBALAŽE
Embalažo odlagajte skladno z lokalnimi predpisi.

ODLAGANJE RABLJENJE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE 
OPREME

Ta simbol na napravah ali izvirnih dokumentih pomeni, da 
rabljene električne in elektronske opreme ne smete odlagati 
skupaj z  ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za pravilno 
odlaganje, obnovo ali recikliranje teh naprav boste poskrbeli 
tako, da jih boste dostavili na predpisanem mestu za 
odlaganje. Dodatno, v  nekaterih članicah EU ali drugih 
evropskih državah, lahko rabljene električne in elektronske 
naprave tudi dostavite trgovcu, pri katerem nameravate 

kupiti novo napravo.
Pravilno odlaganje te naprave pomaga ohraniti dragocene naravne 
vire in preprečuje morebitne negativne vplive na okolje in zdravje, ki so 
lahko posledica nepravilnega odlaganja odpadkov. Za več podrobnosti se 
posvetujte z lokalnimi oblastmi ali podjetjem za zbiranje odpadkov.
Za nepravilno odlaganje odpadkov te vrste, je lahko v skladu z državnimi 
predpisi, določena denarna kazen.
Za poslovne subjekte v državah EU
Če se želite znebiti električnih in elektronskih naprav, se o podrobnostih 
posvetujte s prodajalcem teh naprav.
Odlaganje v državah zunaj EU.
Ta simbol velja v  EU. Če se želite znebiti te naprave, se o  podrobnostih 
posvetujte pri lokalnih oblasteh ali prodajalcu tovrstnih naprav.

Ta naprava izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU.


