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Instrukcja obsługi 

 

 



Szanowny Kliencie, 

Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy. Aby móc używać produktu w sposób najbardziej 

funkcjonalny i efektywny, jak również uniknąć problemów i uszkodzeń, należy uważnie przeczytać 

niniejszą instrukcję przed użyciem produktu. 

 

I Instalacja i podłączenie do źródła energii elektrycznej. 

1. Ustawić urządzenie w odpowiedniej, stabilnej pozycji. 

2. Wyjście źródła elektrycznego powinno być zaopatrzone w gniazdo uziemiające wraz z mocnym 

przewodem uziemiającym. 

3. Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie wynosi 220 V. Jeśli napięcie nie jest 

zgodne z wymaganiami urządzenia, należy użyć wzmacniacza lub stabilizatora, którego moc jest o 

20% większa niż moc znamionowa, inaczej urządzenie nie będzie funkcjonować poprawnie i może 

doprowadzić do uszkodzenia sieci elektrycznej. 

 

II Wprowadzenie do mielenia mięsa. 

Przed użyciem urządzenia należy oczyścić części tnące- najpierw odkręcić pierścień mocujący, wyjąć 

sitko, nożyk i ślimak. Po czyszczeniu części muszą zostać włożone z powrotem do środka, następnie 

należy umieścić komorę mięsa we właściwym miejscu i włożyć ślimak, nożyk i sitko w linii, a później 

przykręcić pierścień mocujący. Nie wolno przykręcać pierścienia mocującego zbyt mocno- jeżeli styka 

się on z sitkiem, to odległość jest odpowiednia. Następnie należy włączyć zasilanie i wyregulować 

pierścień przedni przez ewentualne dalsze dokręcenie- zbyt słabe dokręcenie wpłynie negatywnie na 

żywotność urządzenia i jakość mielonego mięsa.  

Po wykonaniu wszystkich opisanych czynności można przystąpić do mielenia mięsa. Należy nacisnąć 

przycisk włączania, włożyć pokrojone w kostkę mięso (od którego oddzielone zostały skóra, kości i 

ścięgna) do komory mięsa. Jeżeli tempo mielenia mięsa jest zbyt wolne, można użyć specjalnego 

popychacza aby przyśpieszyć proces (używanie do tego celu palców jest wzbronione). Zabrania się 

popychania mięsa zbyt szybko- może to doprowadzić do uszkodzenia silnika. Po zakończeniu całego 

procesu należy rozkręcić części do siekania mięsa i wyczyścić je. Nie należy ich myć, bezpośrednio 

spryskując wodą. 
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