
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOMATYCZNA OBROTOWA 

OBIERACZKA DOTYKOWA 

AOT-P03 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 



 
 

 

 
 

Automatyczna Obieraczka to urządzenie, które szybko i łatwo usuwa skórę, pozostawiając pożywne części warzywa. 

Automatyczna Obieraczka jest prosta i bezpieczna w obsłudze. W podstawie znajduje się mały plastikowy nóż, 

przeznaczony do usuwania z ziemniaka pędów lub innych skaz. 

INSTRUKCJA OBSŁUGI  

1. Umieść owoc lub warzywo w dolnym uchwycie i delikatnie przyciśnij. 

2. Obniż górny uchwyt tak, aby złapał owoc lub warzywo i pewnie je trzymał. 

3. Za pomocą dźwigni regulacji wysokości ustaw ramię noża tak, aby spoczywało na wierzchu obieranej żywności. 

 OSTRZEŻENIE: Nie chwytaj ostrza noża – jest bardzo ostre! 

4. Delikatnie przyciskając górny uchwyt przytrzymujący produkt spożywczy, wciśnij czerwony guzik. Skórka 

zostanie obrana jednym, długim ruchem. Automatyczna Obieraczka zatrzyma się automatycznie, gdy ramię 

obieraka dotrze do dna.  

5. Aby wyjąć z urządzenia obrane warzywo lub owoc, wysuń z niego górny uchwyt i unieś go. Złap produkt 

spożywczy i delikatnym kołyszącym ruchem pociągnij do siebie. Uważaj, aby przypadkiem nie dotknąć kolców 

dolnego uchwytu.  

WYMIANA OSTRZA 

Ostrza Automatycznej Obieraczki są specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić czyste i łatwe obieranie lub cięcie. Kiedy 

ostrze przeskakuje, zacina się lub jest nadmiernie zatkane, należy je wymienić. 

1. Obróć urządzenie do góry dnem, otwórz schowek na ostrza znajdujący się pod podstawą i wyjmij jedno z 

nowych ostrzy. 

2. Zdejmij głowicę tnącą, delikatnie pociągając blokadę z ramienia tnącego. 

3. Odblokuj i wysuń zużyte ostrze z uchwytu ostrza. Zutylizuj zużyte ostrze, zachowując te same środki ostrożności 

co w przypadku ostrej brzytwy. 

4. Wsuń nowe ostrze na miejsce, przesuwając je w dół po krawędzi uchwytu ostrza. Przed przejściem do 

następnego kroku upewnij się, że ostrze jest dobrze zamocowane. 

5. Umieść głowicę tnącą z powrotem w urządzeniu do obierania, wkładając element blokujący do ramienia tnącego. 

 

Urządzenie elektryczne lub elektroniczne należy poddać recyklingowi i ponownie przetworzyć, aby 

chronić środowisko. Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych pojemników na śmieci. Oddaj urządzenie 

do właściwego miejsca utylizacji, o które możesz zapytać najbliższą lokalną administrację, 

dystrybutora lub dostawcę. 

 

 

OSTRZEŻENIE: Przed wymianą akcesoriów lub dotknięciem uchwytu ostrza odłącz adapter od 

obieraczki i wyjmij baterie (jeśli są zainstalowane). Przed wyrzuceniem urządzenia należy wyjąć z 

niego baterie. Baterie należy zutylizować w sposób bezpieczny i zgodny z krajowymi przepisami. 



 
 

 

 
 

ŁATWE CZYSZCZENIE 

 

ADAPTER ELEKTRYCZNY 

Zamiast baterii do gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia można podłączyć adapter elektryczny. 

Gdy urządzenie nie jest używane, odłącz adapter 

 

 

Urządzenie elektryczne lub elektroniczne należy poddać 

recyklingowi i ponownie przetworzyć, aby chronić środowisko. Nie wyrzucaj 

urządzenia do zwykłych pojemników na śmieci. Oddaj urządzenie do 

właściwego miejsca utylizacji, o które możesz zapytać najbliższą lokalną 

administrację, dystrybutora lub dostawcę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed in Poland 
Made in P.R.C. 
 
Importer:  
Big5 Krzysztof Czurczak 
ul. Wysockiego 41/6 
42-218 Częstochowa 
NIP: 6861576041 
www.heckermann.pl 

Producent: 
Cixi Aote Electrical Appliance 
Co.,Ltd. 
Songpu Village,Longshan 
Town,315312 Cixi, 
Zhejiang,China 

 

 

OSTRZEŻENIE: Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Możesz wyczyścić Automatyczną Obieraczkę 

wilgotną, namydloną szmatką. Przed czyszczeniem zaleca się wyjęcie baterii oraz całej głowicy tnącej 

i mycie elementów oddzielnie. 


