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Модел: MC-3001 
 

 

 

 
Моля, прочетете внимателно инструкцията и я запазете за бъдеща употреба 
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Важни инструкции: 
·Прочетете всички инструкции преди да използвате уреда. 

·Не отваряйте, докато острието не е спряло да се движи. 

·Уреда не може да бъде използван за други дейсноти, различни от 

предназначението му. 

· Изключете щепсела от контакта, когато уреда не в употреба, поставяте или 

вадите аксесоари и преди почистване. 

·Не поставяйте кабела да лежи върху остри или нагорещени повърхности. 

·Не поставяйте върху или до газови или електрически нагреватели, или в 

загряла фурна. 

·Дръжте ръцете, дрехите си, както и други прибори далеч от бъркалките 

докато уреда е в употреба, за да избегнете риск от наранявания и/или 

повреда на уреда. Шпатула може да бъде използвана само ако уреда не 

работи.  

·За да се защитите от запалване, електрически шок или нараняване, не 

потапяйте кабела, щепсела или мотора във вода или други течности. 

·Внимателно наблюдение е необходимо, ако уреда се използва в близост 

или от деца. 

·Децата трябва да бъдат наблюдавани да не си играят с уреда. 

·Избягвайте контакт с движещи се части. 

·Употребата на приставки, които не са препоръчани от производителя може 

да доведат до пожар, токов удар или наранявания. 

·Ако захранващия кабел е повреден, трябва да бъде заменен от 

оторизирания сервиз, посочен в гаранционната карта, за да се избегне 

опасност за живота.  

·Използвайте уреда по предназначение. 

·Уверете се, че мотора е поставен здраво на мястото си, преди да започнете 

работа с уреда.  

·Не опитвайте да отворите капака.  

·Не използвайте на открито. 

·Изключете щепсела от контакта, когато уреда не в употреба, поставяте или 

вадите аксесоари и преди почистване. 

·Този уред не трябва да се използва от деца. Моля дръжете уреда и кабела 

му далеч от деца. 

·Уреда може да бъде използван от хора с намалени физически, сетивни или 

умственни способности само ако бъдат наблюдавани или инструктирани 

относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.  

 

·Бъдете внимателни, когато работите с острието, изпразвате купата и по 
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време на почистване. 

·Внимавайте с горещи течности, когато бъдат поставени в уреда, защото 

могат да изкочат от него в следствие на завихряне при работа. 

НЕ ОТВАРЯЙТЕ, ДОКАТО УРЕДА РАБОТИ! 
 

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С УРЕДА СИ 
 

 
 

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА 
Преди първа употреба, моля измийте купата и остриетата в сапунена вода и 

подсушете добре, всички тези части могат да се мият и в съдомиялна машина. 

Почистете мотора с влажна кърпа, не го поставяйте във вода.    

 

КАК ДА НАРЕЖЕМ ИЛИ НАКЪЛЦАМЕ ХРАНА 
1. Поставете купата на плот или друга равна повърхност, след това 

поставете острието на вала в купата. Бъдете внимателни с острието, 

което е много остро. 

2. Поставете суха храна в купата, съгласно упътването за употреба.  

3. Поставете мотора върху купата, изравнявайки заключващите механизми 
на мотора и купата, след което заключете. 

Бележка: За ваша защита, този уред има заключваща система, уреда 

няма да започне да работи преди да бъде заключен мотора към 

купата.Не се опитвайте да използвате уреда, ако не е заключен.  

4. Натиснете и задръжте „ПУЛС“ бутона за да започне работа. 
Бележка: Този продукт има „ПУЛС“ вариант на работа. Избягвайте 
продължителна работа на уреда в този вариант, за повече от 1 минута. 
Колкото по дълъг е ПУЛС периода, толкова по финна текстура се 
получава. За по-едро рязане на продуктите, използвайте по-кратки 
импулси. 

5. Уверете се, че ножа е спрял да се върти напълно, преди да отворите уреда. 
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Изключете от електрическата мрежа. Махнете мотора и хванете главината 
на ножа. Внимателно издърпайте острието нагоре. Вземете купата и 
извадете храната. Не използвайте купата за съхранение на храна.     

Бележка: Използвайте уреда за 15 секунди, после оставете да почине 1 
минута. 
 

Сглобяване или разглобяване на уреда 

1.Сглобяване 
A. Долна част на ножа (Fig.1)  
B. Горна част на ножа (Fig.2) 
C. Сглобете долната и горната част на ножа, както е показано на схемата 
по-долу  
Хванете горната част на ножа, поставете я върху долната част и завъртете 
на ляво, за да се закрепят добре една за друга.  
Бележка: Моля, следвайте инструкциите, за да избегнете наранявания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хванете горната част 
с пръст и след това 

подравнете 
позицията на слота 

 

Fig.1 
Fig.2 

Fig.3 
Fig.4 

Хванете втората част на 
пострието и завъртете на 
ляво, докато се закрепи 

добре на мястото си. 
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2.Разглобяване: 
A. Разглобяване на ножа: 
Първо, хванете долната част на ножа с ръка, после хванете горната и 
завъртете надясно, за да освободите двете части на ножа една от друга.  
Бележка: Моля, следвайте инструкциите, за да избегнете наранявания. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА  
Винаги изключвайте от електрическата мрежа преди почистване. 

Измийте купата и острието веднага след употреба, без значение със сапунена 

вода или в съдомиялна машина. Почистете мотора с влажна кърпа - не 

потапяйте във вода.  

Бележка: Не използвайте химикали, стоманени и дървени шпатули или абраз

ивни почистващи препарати, за да избегнете надраскване на уреда 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА РЯЗАНЕ 
 

  Тип храна  Съвети: 

Хляб Сложете една филийка, нарязана на кубчета 

(примерно 20*20mm), натиснете бутона за 15 секунди, 

после оставете 1 минута да почива. Повторете до 

достигане на желания резултат. 

Fig.4 
Fig.3 

Хванете горната част и 
завъртете на дясно, за 
да освободите двете 
части.  

Горната част може да 
бъде премахната 
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Плодове и 

зеленчуци 

 От консерва 

 

 

Свежи  

Отцедете около 200 грама, натиснете бутона за 15 

секунди, после оставете 1 минута да почива. 

Повторете до достигане на желания резултат. 

 

Вземете 200 грама плодове или зеленчуци, нарязани 

на кубчета(примерно 20*20mm), натиснете бутона за 

15 секунди, после оставете 1 минута да почива. 

Повторете до достигане на желания резултат. 

Магданоз и други 

тревисти зеленчуци 

Вземете 200 грама, измийте и подсушете, натиснете 

бутона за 15 секунди, после оставете 1 минута да 

почива. Повторете до достигане на желания резултат. 

Телешко Вземете около 200 грама, нарязани на 

кубчета(примерно 20*20mm), натиснете бутона за 15 

секунди, после оставете 1 минута да почива. 

Повторете до достигане на желания резултат. 

Бисквити, крекери Вземете около 12 броя бисквити или крекери, 

натиснете бутона за 15 секунди, после оставете 1 

минута да почива. Повторете до достигане на 

желания резултат. 

 
Бележка: Моля оставяйте купата и мотора разделени, когато в купата 
има останала храна, за да избегнете образуването на неприятни 
миризми. 
 

 

 ИЗХВЪРЛЯНЕ 

  

 

 

ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ 

 

 

 

 

Можете да помогнете за опазване на околната среда! 

Моля, не забравяйте да спазвате местните наредби: 

изхвърляйте неработещи електрически съоръжения в 

подходящия център за обезвреждане на отпадъци. 


