
HU: JÓTÁLLÁS A készülék Cseh Köztársaságban történő értékesítésének napjával életbe lépő 

garanciára a következő feltételek vonatkoznak:  

1. jótállás időtartama:  

2. év 2. jótállás nyújtása: a) ha e hibákat bizonyíthatóan anyaghiba vagy gyártási hiba okozta, 

saját belátásunk szerint a hibás alkatrészek javításával vagy cseréjével járó garanciális javítást 

hajtunk végre, b) garanciális javításra csak a jelen jótállási jegy és a kifizetés megtörténté 

igazoló okmány bemutatása ellenében kerülhet sor c) a készülék jótállási idő alatti javítása 

vagy cseréje esetén a jótállási idő meghosszabbodik  

3. a jótállás nem vonatkozik a) mechanikus sérülésekre b) a berendezés helytelen, használati 

utasítással ellentétes használatára  

1. jótállás megszűnte: - ha a készüléket nem otthoni körülmények között használja - ha a 

készülék javítását vagy átalakítását a szervizünktől eltérő személy végzi J Domo-elektro s.r.o. 

Na Kobyle 783 , 34506 Kdyně lásd www.domo-elektro.cz tel. +420 379 789 684 vagy 

servis@domo-elektro.cz , tel. +420 379 422 550  

 

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK! Tisztítás, szétszerelés vagy összehajtás előtt mindig húzza ki a 

készüléket azelektromos hálózatból. Minden esetben kizárólag a készülékhez mellékelt tartozékokat 

használja. A szeletelőkés (penge) rendkívül éles, ezért nagyon óvatosan használja. A szeletelőkést 

mindig óvatosan fogja meg és ne a pengénél fogva.  

• Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és a tápkábelt gyermekek elől elzárva 

tárolja. • Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.  

• A készüléket mozgáskorlátozott, mentális egészségi problémákkal küzdő vagy a készülék 

használatával megfelelően meg nem ismerkedett személyek csak tapasztalt személyek felügyelete 

mellett használhatják.  

• A készüléket csak csúszásmentes felületen használja, lehetőség szerint asztali fogantyúval.  

• A kerek szeletelőkés rendkívül éles. A használata, különösen a cseréje és a tisztítása során 

fokozottan körültekintően járjon el. Ezzel megelőzheti a sérüléseket.  

• Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült-e a tápkábel. Ha a kábel megsérült, cseréltesse ki a 

gyártóval vagy hivatalos szervizzel. Soha ne cserélje házilag. Gondosan és figyelmesen olvassa el ezt a 

használati útmutatót, majd őrizze meg a későbbi újraolvasáshoz. A készüléket csak otthoni 

használatra gyártották, és kizárólag az alábbi utasításoknak megfelelően használható. A készüléket 

nem működtethetik szellemileg vagy fizikailag korlátozott, sem olyan személyek, akik nem 

rendelkeznek megfelelő felhasználói tapasztalattal. Az üzemeltetőket megfelelően ki kell képezni, 

tájékoztatni kell a lehetséges veszélyekről, vagy munkavégzés közben felügyeletet kell gyakorolni 

fölöttük. Különösen a gyermekek nem játszhatnak a készülékkel, illetve nem használhatják azt 

önállóan. A készülék karbantartását és tisztítását 8 év alatti gyermekek nem végezhetik. A készüléket 

professzionális eszközként nem szabad hosszabb ideig használni. Különösen munkahelyi konyhákba, 

irodákba, szállodai szobákba vagy más hasonló, alkalmi felhasználást lehetővé tevő helyekre készült 

készülék. Figyelem: Tilos ezt az egységet külső időzítővel vagy más távirányítóval használni. 

• Soha ne helyezze a készüléket bekapcsolt gáztűzhely vagy elektromos sütő közelébe, illetve 

elektromos sütőben, vagy egy másik forró készülék közelében vagy arra rá. • Kizárólag otthoni 

használatra alkalmas. Soha ne használja a készüléket kültérben. • A készüléket minden esetben 

kizárólag rendeltetésszerűen használja. • A készüléket mindig vízszintes, stabil és száraz helyre állítsa. 



• Kizárólag otthoni használatra alkalmas. A gyártó nem vállal felelősséget az itt leírt utasítások be 

nem tartásából, vagy a nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.  

• Soha ne próbálja meg a készüléket saját maga javítani vagy alkatrészeket cserélni benne. A 

javításokat bízza MINDIG szakszervizre.  

• Az áramütés elkerülése érdekében soha ne merítse a vezetéket, a hálózati csatlakozót vagy magát a 

készüléket se vízbe, se más folyadékba. Ellenkező esetben, ha a készülék vízbe vagy más folyadékba 

esik, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, és ellenőriztesse le szakszervizzel.  

• Győződjön meg arról, hogy kisgyerekek nem játszhatnak a készülék kábelével és 

csatlakozódugójával.  

• Az első használat előtt távolítson el a készülékről minden csomagolóanyagot és reklámmatricát. 

• A szeletelő használata előtt olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat.  

• A készüléket csak háztartási célokra, és csak az itt leírtak szerint használja.  

• Mindig előzetesen ellenőrizze el, hogy a szeletelőn feltüntetett feszültség megfelel az hálózati 

csatlakozódugó feszültségének.  

• A szeletelőkés éles. Óvatosan kezelje. Vigyázzon, hogy a keze ne kerülhessen a penge közelébe.  

• Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket. Óvja a gyermekektől és a bizonytalan, pl. 

részeg emberektől.  

• Mielőtt üzembe helyezné, sík felületre állítsa a szeletelőt.  

• Soha ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe.  

• A készülék használata közben tartsa az ujjait megfelelő távolságban a szeletelőkéstől.  

• Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használjon. Ellenkező esetben kárt okozhat a 

készülékben, vagy sérülést okozhat a felhasználójának.  

• Soha ne mozgassa a szeletelőt a tápkábelnél fogva.  

• Ügyeljen arra, hogy ne legyen se összegabalyodva, se összecsomózódva. Soha ne tekerje a készülék 

köré.  

• A szeletelőkés érintkezik az étellel, ezért minden használat után ajánlott alaposan megtisztítani. 

Mielőtt ezt megtenné, mindenképpen húzza ki a dugót a konnektorból. Ehhez soha ne rángassa a 

zsinórt!  

• Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Soha ne mossa el mosogatógépben.  

• Rendszeresen ellenőrizze le, hogy nem sérült-e a vezeték. Ne használja a készüléket, ha a vezeték 

vagy maga a készülék sérülés jeleit mutatja. Ha ez bekövetkezne, kérje szakember segítségét.  

• Soha ne használja a készüléket kültérben, és mindig száraz környezetbe telepítse 

 

 

 



A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE ÉS HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁSA A szeletelőt sík, sima és száraz, a készülék 

súlyának megfelelő munkafelületre helyezze. A gumilábak optimális tapadást biztosítanak a sík 

felületeken. Mielőtt bedugná a hálózati csatlakozót az aljzatba, ellenőrizze le, hogy a kapcsoló "O" 

állásban van. Helyezze a felszeletelni kívánt ételt a vágólapra, és fogassa rá az ételfogóval. A vágási 

vastagság beállítása után bekapcsolhatja a készüléket. A szeletelés során a lehető legegyenletesebb 

nyomást fejtse ki a vágólapra. A leíráshoz és a kézikönyvben található hivatkozásokhoz 

felhasználhatja az eredeti kézikönyv képeit is, amelyet az egyes csomagolásokban talál 

 

Első használat előtt figyelem: Fontos, hogy figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Tartsa be a 

biztonsági utasításokat! Ha mozgatni szeretné a készüléket, mindig húzza ki a konnektorból. 

 

A kézvédő felszerelése: Helyezze a kézvédőt (6) függőlegesen a vágólapban (7) található furatba, 

majd nyomja rá erősen. 

A vágólap felszerelése: Helyezze a vágólapot (7) a nyomólapra (12), majd nyomja le. Gondosan 

ellenőrizze a sínt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy valóban jól lett felszerelve. 

A nyomórész felszerelése: Nyomja be a kézvédő (6) felső szélén lévő nyomórészt (5) VIGYÁZAT: A 

nyomórészt csak akkor szabad eltávolítani, ha a vágni kívánt étel 15 cm-nél hosszabb. Ilyen esetben 

különösen körültekintően járjon el. Mindeközben tartsa az ujjait biztonságos távolságban., 

A felhajtható lap leszerelése  

Nyomja a lap (12) alsó szélét az alsó rész irányába a rajzon látható módon, majd emelje le a lapot a 

csuklópántról 

 

A nyomólap eltávolítása  

Forgassa a vágásszélesség beállító gombját (4) az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a lap 

ki nem lazul a készülék burkolatából 

 

A kés kiszerelése  

Forgassa el a késrögzítő csavart (10) az óramutató járásával megegyező irányba. Állítsa a nyomólapot 

a legvastagabb állásba, amíg könnyen el nem mozdíthatja a kést. A kést és a készülék fedelét nedves 

törlőruhával lehet megtisztítani. Figyelem: A kés éles! A kés rögzítése előtt mindig erősen fogja meg a 

csavart. 

 

Használat  

Húzza el a felhajtható lapra (12) rögzített vágólapot (7) a kés pengéjétől. Helyezze az élelmiszert a 

vágólapra, és nyomja a kezével a nyomórészt (5) tartalmazó nyomólappal (9) szembe. Nyomja meg a 

biztosítékkapcsolót (8). A kés üzembe helyezése előtt nyomja le a kapcsolót. A készülék használata 

közben tartsa lenyomva a kapcsolót. Ebben az esetben kioldhatja a biztosítékot. Csúsztassa a 

vágólapot a felhajtható lapon (12) előre és hátra a forgókés mentén. Ha végzett, engedje el a 

kapcsolót (1). 

 



FIGYELEM!  

15 cm x 15 cm méretű élelmiszerek szeleteléséhez mindig használja a nyomó részt. Nagyobb 

daraboknál erre nincs szükség. Ugyanakkor még ebben az esetben is legyen nagyon körültekintő! 

Soha ne közelítse az ujjait a forgókéshez. Soha ne működtesse a készüléket egyszerre 6 percnél 

hosszabb ideig. Először hagyja kihűlni, majd újra használatba veheti. Ne szeleteljen vele se 

fagyasztott ételt, se csontokat. NE TERHELJE TÚL A FOGYASZTÓT Ha a készülék túlterhelt, enyhe 

rezgést tapasztalhat. Ezután a kés lassan forog, majd rövid idő elteltével teljesen leáll. Ilyen esetben 

kapcsolja ki a gépet, hagyja 15 percig hűlni, majd próbálja meg újra bekapcsolni. 

 

VÁGÁSI ERŐSSÉG BEÁLLÍTÁSA  

A vágási vastagság kb. 15 mm-re állítható. Igazítsa a vágási vastagság beállító gombját (4) a preferált 

szeletvastagsághoz. A beállított szeletvastagság a készülék tetején látható 

 

KARBANTARTÁS  

• Húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.  

• Soha ne helyezze a készüléket vízbe.  

• Minden használat után tisztítsa meg, hogy megakadályozza az ételmaradékok beleszáradását a 

készülékbe.  

• A zsíros ételmaradványok eltávolításához mosószerekkel és vízzel le kell átmosni a készüléket.  

• A késben maradt maradékok eltávolításához soha ne használjon hegyes vagy éles eszközöket. • A 

készülék fedele nedves ruhával törölje át.  

• A kést, a nyomólapot, a csúszólapot, a nyomórészt és a felcsukható lapot szappanos vízzel tisztítsa. 

A készülék újbóli összeszerelése előtt alaposan mossa meg és szárítsa meg az egyes alkatrészeket.  

• Soha ne használjon erős tisztítószert vagy súroló hatású szivacsot.  

• Ne mossa el mosogatógépben a rendszer egyes elemeit.  

• Elraktározáskor a készüléknek teljesen száraznak és kihűltnek kell lenni 

 

HULLADÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK  

A készüléken vagy a csomagolásán található szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad 

háztartási hulladékként kezelni, ellenben le kell adni az elektromos és elektronikus berendezések 

ártalmatlanításával foglalkozó, megfelelő gyűjtőhelyen. Jelen ajánlás betartásával védi a környezetet 

és embertársai egészségét. A veszélyes hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos további 

információkért vegye fel a kapcsolatot a községi vagy városi önkormányzattal, hulladékgyűjtő 

teleppel, vagy az üzlettel, ahol a készüléket megvásárolta. A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók, 

azokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően használja. 


