
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SZELETELŐGÉP



JÓTÁLLÁS
A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A
hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják vagy szükség esetén kicserélik. A garancia nem érvényes a
helytelen használatból fakadó meghibásodásra, amennyiben a használó nem követi a használati utasításban
leírtakat, illetve amennyiben a készülék harmadik fél által lett javítva. A jótállás az eredeti pénztárblokkal
érvényes.  Minden,  a  kopásnak kitett  alkatrészre  nincs  érvényben  a  garancia.  Amennyiben a  készülék  a
garanciális két éven belül elromlik, a készüléket a pénztárblokkal együtt hozza vissza a boltba, ahol vette. 

Készülék típusszáma 
Modell DO522S

Név …....................................................................................................................................................

Cím …....................................................................................................................................................

Vásárlás dátuma ….................................................................................................................................

HULLADÉKKEZELÉS
Ha az itt  látható jel  fel  van tüntetve a terméken,  illetve a
csomagolásán,  akkor  a  termék  nem  kezelhető  háztartási
hulladékként.  A készüléket  el  kell  vinni  az  elektromos  és
elektronikus  berendezések  újrahasznosítására  alkalmas
gyűjtőhelyre.  A  termék  helyes  hulladékkezelésével  segíti
megakadályozni  a  környezetre  és  az  emberek  egészségére
gyakorolt lehetséges negatív hatásokat, amelyeket a termék
nem  megfelelő  hulladékkezelése  okozhat.  A termék  újrahasznosításáról  további  információkért,  kérem
keresse fel a helyi illetékes irodát, a háztartási hulladék ártalmatlanítási szolgálatot, illetve azt az üzletet ahol
vásárolta a terméket. A csomagolás újrahasznosítható. Kérem, kezelje a csomagolást környezettudatosan.

Amennyiben a tápkábel sérült, azt ki kell cseréltetni a gyártóval, a szolgáltatóval vagy hasonlóan képzett
személlyel a kockázat elkerülése érdekében.



FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
A készülék kizárólag háztartásbeli használatra készült, nem pedig szakmai használatra. 
Ne használja a készüléket semmilyen más célra.
Ne használja a készüléket külterületen.
Hogy elkerülje az áramütést, ne tegye a készüleket vízbe vagy bármilyen folyadékba.
A biztonsági gomb segít elkerülni a készülék véletlen elindítását. Amikor befejezi a szeletelést, a biztonsági 
gombot mindig állítsa "0" -ás állásra. 
Csatlakoztassa le az áramforrásról a készüléket mielőtt szétszedi vagy elmossa.
Soha ne használja a készüléket egyhuzamban tovább, mint 10 perc. Várja meg míg lehűl a készülék, mielőtt 
újra használná. 
Ne használja a készüléket fagyasztott ételek vagy csontok felvágásához. 
Ne használja a készüléket, ha a penge nincs rendben a helyén. 
A legnagyobb óvatóssággal és odafigyeléssel érjen a pengéhez, mikor kiszedi, megmossa vagy kicseréli. 
Ne fogja meg a penge vágó élét. 
Vegye figyelembe, hogy a penge a készülék kikapcsolása után egy pillanatra még forogni fog.
A sérülések elkerülése érdekében az élelmiszer szeletelésénél mindig használja a szeletelőtálcát és 
nyomólapot. Mindig használja a szeletelőtáclát és a nyomólapot, kivéve ha az étel formája és mérete ezt nem
teszi lehetővé. 
Használat után és a készülék tisztítása előtt mindig állítsa be a szeletvastagság beállítitót és a biztonsági 
gombot "0" -ra.
Ne használja a készüléket ha a kábel megsérült, ha a készülék rosszul működik vagy ha a készülék leesett, 
vagy miután vízbe merítette. Ilyenkor vigye a készüléket a szervízszolgáltatóhoz ellenőrzés és javítás 
céljából. 
Ne tegye a kábelt az asztal szélére vagy forró felületre. 
Abban az esetben, ha a kábel megsérül, forduljon szakemberhez, aki rendelkezik a szükséges szerszámokkal 
a cseréhez. 
Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nem tartoztak a készülékhez.
Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket. 
Figyeljen nagyon oda, mikor a készüléket rokkant vagy közel rokkant személyek használják. 

TARTSA BE EZEKET AZ ÓVINTÉZKEDÉSEKET

A készüléket 16 éves kor feletti gyerekek, illetve csökkentett fizikai, érzékszervi vagy szellemi 
képességekkel rendelkező személyek használhatják, abban az esetben, ha megértik a termék biztonságos 
használatát és tudomásul veszik a használattal járó kockázatot. 
Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. 
A termék tisztítása és karbantartása nem végezhető el 16 évnél fiatalabb, felügyelet nélküli gyerekek által. 
Tartsa a készüléket távol a 16 évnél fiatalabb gyerekektől. 
Ezt a készüléket háztartásban és hasonló környezetbe kell használni, például: 

 Boltok, irodák és munkahelyek személyzeti konyháján.
 Tanyaházakban.
 Hotelekben, motelekben és egyéb szállóhelyeken. 
 Panziókban.

Figyelem: Ez a készülék nem használható külső időzítővel vagy külön távirányítóval.



Alkatrészek
1. Be/ki kapcsoló
2. Penge: ø 22 cm
3. Élelmiszer szánkó
4. Gomb az eltávolításhozételszán
5. Préslemez
6. Szeletvastagság gomb

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
1. Helyezze a szeletelőgépet egy stabil, vízszintes helyre, ahonnan nem tud lecsúszni a 

készülék. 
2. Mielőtt csatlakoztatja a készüléket az áramforráshoz, győződjön meg róla, hogy a be-, 

kikapcsoló gomb az "off" kikacpcsolást jelző pozícióra van állítva. 
3. Használjon váltóáramú fali csatlakozót, ami megfelel a készüléken felüntetett feszültségnek.
4. Válassza ki a kívánt szeletvastagságot. 
5. A szeletvastagság 1-15 közt választható. Használat után mindig állítsa vissza a 

szeletvastagságot "0" -ra.
6. A szeletelőgépet használhatja húsok, kenyér, zöldségek és sajt szeleteléséhez. 
7. Ahhoz, hogy felvágja az ételt, azt helyezze a tálcára. A tálca csúsztatásánk segítségével 

szeletelje fel az ételt. Sérülések elkerülése érdekében, mindig használja a szeletelőtálcát az 
étel felvágásához. 

8. A szeletelés befejezése után mindig kapcsolja ki a szeletelőt. 

A KÉS ELTÁVOLÍTÁSA ÉS CSERÉJE
1. Vegye ki a pengét a szeletelőből a penge közepén lévő csavar elforgatásával az óramutató 

járásával megegyező irányban, egy nagy érme vagy csavarhúzó segítségével. Legyen 
óvatos, amikor eltávolítja a csavar és a penge.

2. A penge cseréje: helyezze a pengét ugyanabba a pozícióba, a nagy feketével gyűrű a 
belsejében, a szeletelő belsejében.

3. Húzza meg ismét a csavart a helyére úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba 
forgatja egy pénzérmével vagy csavarhúzó. Ügyeljen arra, hogy a csavar és a penge jól meg 
legyen húzva.

TISZTÍTÁS
• Mindig csatlakoztassa le a készüléket az áramforrásról. 
• Soha ne merítse vízbe a készüléket. 
• Tisztítás előtt, mindig állítsa a szeletvastagság beállítót "0"-ra. 
• Vegye ki a készülék pengéjét a penge közepén található gomb segítségével, forgassa 

óramutató járásával megegyező irányba és húzza kifelé.
• Ekkor a pengét, a szelető tálcát és a nyomólapot elmoshatja majd megszáríthatja. 
• Legyen nagyon óvatos, mikor az éles pengét fogja. Soha ne fogja meg a pengét csupasz 

kézzel. 
• A készülék többi részét egy puha, nedves ruhával áttörölheti, egy kevés, enyhe tisztítószert 

használva. 
• Ne használjon éles tárgyakat a szennyeződések eltávolításához. 


