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 Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg 
jelen használati útmutatót. 
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A készüléke leghatékonyabb működtetése érdekében olvassa át a használati útmutatót. A Maxima termékek a 
legkorszerűbb gyártási technikával készülnek. Egyenként kerülnek ellenőrzésre és tesztelésre. Minden műszaki 
paraméterük megfelel a nemzetközi előírásoknak. 

A Maxima zöldségszeletelő gép különböző zöldségfélék szeletelésére/reszelésére használható. A készülék 
biztonságos, stabil és könnyen használható. A szeletek vastagsága állítható a különböző húsfajtáknak, vagy a 
felhasználó céljainak megfelelően. A készülék minden alkotó eleme megfelel az élelmiszeripari előírásoknak. 

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

● A helytelen használat a készülék károsodását, a felhasználó sérülését eredményezheti 
● A készülék csak arra használható, amire tervezték. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen 

használatból adódó károkért. 
● Tartsa távol a készülékét és az elektromos csatlakozót víztől vagy egyéb folyadékoktól. 
● Ne távolítsa el soha a készülék védőburkolatát. 
● Ne dobjon bele idegen tárgyat a feldolgozó térbe. 
● Ne fektesse, ne fordítsa fejjel lefele a készüléket, még szállításkor sem. Ne döntse meg a készüléket 45°-

nál nagyobb szögbe. 
● Ne érintse az elektromos csatlakozót nedves vagy vizes kézzel. 
● Rendszeresen ellenőrizze az elektromos vezeték épségét. Ha a vezeték sérült, cseréltesse azt ki 

hivatalos szakszervizben. 
● Ne használja a készüléket, ha az leesett, vagy bármilyen módon sérült. Szükség esetén ellenőriztesse és 

javíttassa azt hivatalos szakszervizben. 
● Ne próbálja meg saját kezűleg javítani a készüléket. Életveszélyes helyzetbe kerülhet. 
● Bizonyosodjon meg arról, hogy az elektromos vezeték nem érintkezik éles vagy forró eszközökkel és tartsa 

távol nyílt tűztől. Lecsatlakoztatáskor mindig a dugaszt húzza, ne az elektromos vezetéket. 
● Használat közben mindig figyeljen a készülékre is. 
● Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a készülék környezetében. 
● Takarítás, vagy tartós használaton kívüli időben húzza ki mindig az elektromos kábelt. 
● FIGYELEM! Csatlakoztatott elektromos kábel esetén a készülék mindig áram alatt van. 
● Ne használjon további külső eszközt, amelyek nem tartozékai a gépnek. 

 
 
ELSŐ HASZNÁLAT: ellenőrizze, hogy nem sérült-e szállítás közben a készülék. Bármilyen sérülés esetén 
jelezze azt azonnal a kereskedőjének és NE használja a készüléket! 

● Távolítsa el a csomagolási anyagokat. 
● Helyezze masszív felületre a készüléket és szintezze be azt. 
● Soha ne tárolja a készüléket a tartályra fektetve, mindig a talpán állva. 
● Bizonyosodjon meg arról, hogy nincs a készülék közelében semmi hősugárzó forrás (pl. fűtőtest vagy egyéb 

melegítő eszköz). 
● Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék legalább 20 cm távolságra van minden más tárgytól vagy faltól. 
● Helyezze el úgy a készüléket, hogy az elektromos kábel mindig hozzáférhető legyen. 
● Takarítsa át a készüléket és kiegészítőit langyos vízzel átitatott puha ronggyal. Ne használjon agresszív mosó 

és tisztítószereket. 
● Kövesse a “HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK” menüpontban leírtakat. 
● Használat előtt alaposan tisztítsa meg a készüléket, nagyon alaposan amelyek érintkeznek az élelmiszerrel, 

mint henger és tölcsér. 
 
 

 
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK 

● Helyezze a lábpedált száraz felületre. 
● Csatlakoztassa a készülék dugaszát az elektromos hálózathoz. 
● Kapcsolja be a készülék oldalán található piros “0/I” gombot. 
● Kapcsolja be a REVERSE gombot (fekete nyomógomb) ’UP’, a toló elindul a tetejére, majd nyomja meg a 

STOP gombot és a szerkezet megáll. 
● Döntse meg a hengert és tegye bele a darált húst, majd állítsa vissza. 
● Nyomja meg a REVERSE gombot (fekete kapcsoló) lefelé és nyomja meg a lábpedált és a dugattyú elindul 

lefelé. 
● Javasoljuk, hogy először a sebességet állítsa be, hogy ne legyen túl gyors és lassú sem. Kapcsolja be a 

fordulatszám szabályozót és forgassa azt a kívánt sebességre (változtatható fordulatszám szabályozó). 
● A gép automatikusan leáll, ha a dugattyú eléri a henger alját. 
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● FIGYELEM! A készülék változtatható fordulatszám szabályozóval van ellátva. Magas fordulatszámon (ha 
felfelé kapcsolja a gombot ’UP’) nagy sebességgel működik a gép, alacsony fordulatszámon lassabban 
működik (ha lefelé kapcsolja a gombot ’DOWN’).  

 
 
TAKARÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

● Minden takarítás vagy karbantartás előtt húzza ki az elektromos csatlakozót! 
● FIGYELEM! Takarításkor ne használjon benzint, maró hatású, oldószeres vagy szemcsés 

tisztítószereket, - utóbbiak karcokat okozhatnak. Bizonyosodjon meg arról, hogy nem került víz a 
készülékbe. 

● FIGYELEM! Ne merítse soha a készüléket vízbe vagy más folyadékba! 
● Takarítsa át a készüléket enyhén tisztítószeres vízzel átitatott nedves ruhával. Törölje szárazra a 

készüléket egy száraz törlőkendővel. 
● A készülék kiegészítői meleg, szappanos vízben takaríthatóak. Nem tehetők mosogatógépbe; a 

gépi mosogatószerek maró hatásuknak köszönhetően kárt okozhatnak benne! 
● Javasoljuk, hogy higiéniai okokból mindennap tisztítsa meg a készüléket. 
 
PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA: 
• A tömítés megkeményedhet, ha a környezeti hőmérséklet 15°C alá esik. Ebben az esetben tegye 

a tömítést meleg víz alá. 
• Amennyiben a darált hús elakad és kilép a hengerből, távolítsa el az elakadt húst a kivezető 

csőből. 
• Kérjük vegye figyelembe, hogy a darált hús mérete ne legyen túl nagy a cső számára. 

 
 
JÓTÁLLÁS 

A készülék alapból 12 hónap jótállásban részesül a vásárlás dátumától számítva. A jótállási feltételeket a 
jótállási jegyen találja. 

 
Ártalmatlanítás, környezet 
 
Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A 
csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze! 
 

 

Fordító kapcsoló 
fel/megáll/le 
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