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Tisztelt Ügyfelünk,
az Ön által vásárolt termék: egy kézi húsdaráló.

Felhasználói információk: 
Gondosan olvassa el az összes utasítást, és őrizze meg későbbi használatra

Ezt a készüléket nem használhatják csökkent %zikai, szellemi vagy mentális képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), elégtelen tapasztalattal és tudással rendelkező 
személyek, ha nincsenek felügyelet alatt, vagy nem kaptak tájékoztatást a berendezés használatára vonatkozóan a biztonságukért felelős személytől.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS AZ 5. SZ – 8. SZ. – 10. SZ. HÚSDARÁLÓHOZ

Összeszerelés
Szerelje össze a húsdarálót az ábra alapján úgy, hogy a kés (5) vágóéle a lemez (6) közelében legyen; igazítsa be a kör alakú anyát (7) (a lemezt és a kést úgy kell rögzíteni, hogy 
ne súrlódjanak túlságosan), és rögzítse a fogantyút a kör alakú csavarral (4); a fogantyúnak könnyen kell mozognia.

Tegye be a csigát (2) a házba (1), és a kör alakú csavar (4) segítségével húzza rá a fogantyút (3) a csigára.

Helyezze a kést (5) a csiga négyszögletes részére (a vágóélnek érintenie kell a lemezt), és a lemezt (6), majd az egészet rögzítse a kör alakú anya (7) felcsavarásával.

Karbantartás
Használat előtt mossa el forró vízben, és alaposan szárítsa meg minden alkatrészét, amelyek élelmiszerekkel kerültek érintkezésbe. Az első használatkor 5 percig daráljon 
péksütemény darabokat, hogy a gyártás során ráragadt minden maradékot letisztítson.

A darálót minden használat után gondosan mossa el és szárítsa meg, ha szükséges, zsírozza meg, hogy be ne rozsdásodjon. 

LEGYEN ÓVATOS! Tartsa ezt a húsdarálót gyermekektől távol. A húsdaráló használata közben ne dugja az ujjait a lemez nyílásaiba.

Használat
A csigás húsdaráló darált hús készítésére, hal, gomba vagy zöldség darálására való. Hús darálásakor - tisztítsa meg a húst, távolítsa el a bőrt és a csontokat, és vágja csíkokra, 
ezeket tegye be a daráló felső részébe, és forgassa a fogantyút.

Biztonsági &gyelmeztetések:
Ez a termék kizárólag háztartási használatra szolgál, és a háztartásokban szokványos ételmennyiség feldolgozására tervezték. A terméket ne használja kereskedelmi célokra. 
A daráló első használatakor megőrölt élelmiszert ne használja fel (ne fogyassza el), és tisztítsa meg a terméket. Ezután már korlátozás nélkül használhatja a terméket.

Durva és agresszív tisztítószer (pl. maró hatású sütőtisztító szer) használatánál sérülhet a felület. Óvatlan kezelésnél sérülhet a felület (ütődéssel). Ezeknek a „nyomoknak“ 
nincs hatásuk az étel készítésének minőségére, sem a termék élettartamára, csupán az esztétikai hatás csökken. A hőforrás magasra beállított hőmérséklete 
hatására károsodhat (megéghet) a felület.

Környezetvédelem:
A termék méretétől függően minden terméken megtalálható a csomagolás, a részelemek és a tartozékok készítéséhez használt anyagok, valamint azok újrahasznosításának 
jele. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által 
okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely 
ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő módon történő megsemmisítése esetén a helyi előírások értelmében bírság róható ki. A műanyag zacskót tegye 
gyermekektől távol fulladás veszélye miatt.

A vásárló tájékoztatást kapott a termék funkciójáról és kezeléséről.



Výrobce/Manufacturer:
FAST ČR, a.s.; Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic
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