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DE
TEILE UND FUNKTIONEN
1. Hauptgerät
2. Sperr-/Freigabehebel - sperrt bzw. gibt die 

Saugfläche am Boden des Geräts frei
3. Kurbelgriff - dreht die Klinge
4. Zuführ-Trichter - hält die zu schneidenden 

Nahrungsmittel
5. Haupt-Trichter - gibt die geschnittenen 

Nahrungsmittel ab
6. Stößel - hilft, die Nahrungsmittel im Zuführtrichter nach 

unten hin zur Klinge zu schieben
7. Raspeltrommel aus rostfreiem Stahl (im Gerät 

abgebildet) - perfekt für Salate
8. Schneidetrommel aus rostfreiem Stahl - perfekt 

für große Scheiben
9. Zerkleinerungstrommel aus rostfreiem Stahl - 

zum Feinhacken
10. Saugnapfboden - befestigt das Gerät an der 

Arbeitsfläche
11. Freigabeknopf

HU
ALKATRÉSZEK ÉS FUNKCIÓK
1. Főkészülék
2. Záró-/kioldókar - a készülék alján a 

tapadókorongot zárja, ill. oldja
3. Tekerőkar - forgatja a pengét
4. Bevezető tölcsér - a feldarabolandó élelmiszert 

tárolja
5. Főtölcsér - a feldarabolt élelmiszert kiadja
6. Élelmiszertoló - elősegíti az élelmiszer betolását a 

bevezető tölcsérben a pengéhez
7. Forgácsolódob rozsdamentes acélból (a képen a 

készülékben látható) - tökéletes salátákhoz
8. Vágódob rozsdamentes acélból - tökéletes nagy 

szeletek vágásához
9. Aprítódob rozsdamentes acélból - finom 

daraboláshoz
10. Tapadókorong- rögzíti  a készüléket a 

munkafelületre
11. Kioldógomb

CZ
ČÁSTI A FUNKCE
1. Hlavní přístroj
2. Aretační/uvolňovací páčka - aretuje, resp. uvolňuje 

přísavné plošky na dně přístroje
3. Rukojeť kličky - otáčí ostřím
4. Podávací trychtýř - přidržuje strouhané potraviny
5. Hlavní trychtýř - odvádí nastrouhané potraviny
6. Pěchovadlo - pomáhá posouvat potraviny v 

podávacím trychtýři dolů k ostří
7. Buben ke strouhání z nerezové oceli (zobrazen v 

přístroji) - perfektní pro saláty
8. Buben ke krájení z nerezové oceli - perfektní pro 

velké plátky
9. Buben k jemnému strouhání z nerezové oceli - ke 

strouhání na jemno
10. Dno s přísavkami - připevńuje přístroj na pracovní 

ploše
11. Uvolňovací tlačítko

SK
DIELY A FUNKCIE
1. Hlavná jednotka prístroja
2. Zaisťovacia/uvoľňovacia páčka – zaistí, resp. 

uvoľní prísavnú plochu na spodnej časti zariadenia
3. Kľuka s rukoväťou – slúži na otáčanie čepelí
4. Vkladací násypník – slúži na vkladanie potravín 

určených na pokrájanie
5. Hlavný násypník – slúži na odvádzanie 

nakrájaných potravín
6. Zatláčací podávač – slúži na pritláčanie potravín 

na čepele vo vkladacom násypníku
7. Strúhací bubon z nehrdzavejúcej ocele (na obrázku je 

vložený v prístroji) – vhodný na prípravu šalátov
8. Krájací bubon z nehrdzavejúcej ocele – vhodný na 

prípravu veľkých plátkov
9. Bubon na jemné nastrúhanie z nehrdzavejúcej ocele – 

vhodný na strúhanie najemno
10. Prísavkové dno – slúži na upevnenie prístroja na 

pracovnú plochu
11. Uvoľňovacie tlačidlo

RO
COMPONENTE ŞI FUNCŢII
1. Aparat principal
2. Pârghie de blocare/eliberare - blochează 

respectiv eliberează ventuza la baza aparatului
3. Mâner manivelă - roteşte cuţitele
4. Pâlnie de alimentare - conţine alimentul de tăiat
5. Pâlnie principală - livrează alimentul tăiat
6. Tijă de împingere - ajută împingerea alimentului 

în jos în pâlnia de alimentare până la cuţite
7. Tambur de ras din oţel inoxidabil (reprezentat în 

aparat) - perfect pentru salate
8. Tambur de tăiat din oţel inoxidabil - perfect 

pentru felii mari
9. Tambur de mărunţire din oţel inoxidabil - pentru 

tocatul de fineţe
10. Ventuză pentru bază - fixează aparatul de 

suprafaţa de lucru
11. Buton de eliberare

PL
CZĘŚCI I FUNKCJE
1. Urządzenie główne
2. Dźwignia blokująca/zwalniająca — blokuje lub 

zwalnia przyssawkę na spodzie urządzenia
3. Korbowy uchwyt — obraca ostrze
4. Lej doprowadzający — utrzymuje produkty 

spożywcze przeznaczone do cięcia
5. Lej główny — wyprowadza pocięte produkty spożywcze
6. Popychacz — pomaga w przesuwaniu produktów 

spożywczych w leju doprowadzającym ku dołowi w 
kierunku ostrza

7. Wkładka do tarcia ze stali nierdzewnej 
(przedstawiona w urządzeniu) — idealna do sałatek

8. Wkładka do krojenia ze stali nierdzewnej — 
idealna do przygotowywania dużych plastrów

9. Wkładka do rozdrabniania ze stali nierdzewnej 
— do siekania

10. Przyssawka — utrzymuje urządzenie na blacie
11. Przycisk zwalniający

DE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Bei der Verwendung des NutriSlicer 
sollten stets folgende grundlegenden 
Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, wie 
unter anderem: 
1. LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG 

DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE AUF.
2. SOLLTE DAS GERÄT AN DRITTE 

WEITERGEGEBEN WERDEN, SO MUSS 
DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG 
EBENFALLS MIT AUSGEHÄNDIGT WERDEN.

3. Wenn das Gerät in der Nähe von Kindern 
benutzt wird, ist eine Beaufsichtigung 
notwendig. Lassen Sie Kinder dieses Gerät nicht 
benutzen.

4. Die Verwendung von Zubehörteilen, die 
nicht vom Hersteller empfohlen sind, kann zu 
Verletzungen führen.

5. Benutzen Sie das Gerät zu keinem anderen als 
dem beabsichtigten Zweck.

6. Das Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch 
und nicht für den gewerblichen Gebrauch 
bestimmt.
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7. Vermeiden Sie, die scharfen Klingen zu berühren, 
während das Gerät läuft, um Verletzungen zu 
vermeiden.

8. Schieben Sie Obst oder Gemüse nie von Hand 
ein. Verwenden Sie immer den Stößel.

9. Prüfen Sie vor Gebrauch des Geräts immer, ob 
alle Teile richtig zusammengebaut sind.

10. Dieses Gerät ist nicht für Personen 
(einschließlich von Kindern) mit eingeschränkten 
physischen, sensorischen oder mentalen 
Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und 
Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie stehen 
unter der Aufsicht einer verantwortlichen 
Person oder wurden über die Verwendung des 
Geräts eingehend unterrichtet. Kinder sollten 
beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass 
sie nicht mit dem Gerät spielen.

11. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermitteln 
oder Stahlwolle.

WARNUNG: DIE KLINGEN SIND ÄUßERST 
SCHARF, SEIEN SIE BEI DER ANWENDUNG 
VORSICHTIG. GREIFEN SIE DIE KLINGE 
SELBST NICHT MIT DEN FINGERN UND 
HÄNDEN AN, NEHMEN SIE DIE KLINGE AM 
KUNSTSTOFFRAHMEN AUF.
VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH
Packen Sie das Gerät und alle Teile aus und entfernen Sie das gesamte 
Verpackungsmaterial. Wischen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts die Außenseite 
des Geräts mit einem feuchten Tuch ab. Spülen Sie vor Gebrauch alle Teile mit warmem 
Wasser und mildem Spülmittel ab. Trocknen Sie alle Teile gründlich ab. Sehen Sie bei 
Bedarf die Reinigungsanleitung unter dem Punkt Reinigung an.

ZUSAMMENBAU (Abbildung A-D)
Schieben Sie den Haupt-Trichter in den unteren Teil (Hauptgerät) ein. Schieben Sie diesen 
ganz ein, bis er hörbar einrastet (siehe Abbildung A). Wählen Sie eine Trommel aus und 
setzen Sie sie in den Haupt-Trichter ein. Schieben Sie sie ganz ein, bis das Ende durch 
die Öffnung ragt (siehe Abbildung B). Bringen Sie den Kurbelgriff an, indem Sie das 
Vierkantende des Griffs auf die viereckige Öffnung der Trommel ausrichten. Schieben Sie 
den Griff in die Trommel ein, bis er hörbar einrastet (siehe Abbildung C). Platzieren Sie den 
Stößel in den Zuführ-Trichter. Zum Wechseln der Trommel entriegeln Sie den Griff (siehe 
Abbildung D). Halten Sie dafür den Freigabeknopf gedrückt und ziehen Sie am Griff, um 
ihn von der Baugruppe zu entfernen.

ZERLEGEN (Abbildung D-G)
Entriegeln Sie den Griff (siehe Abbildung D+E). Halten Sie den Freigabeknopf gedrückt und 
ziehen Sie am Griff, um ihn von der Klingenbaugruppe zu entfernen. Als nächstes entfernen 
Sie die Klinge und legen diese beiseite (siehe Abbildung F). Zum Entfernen des Haupt-Trichters 
vom Unterteil schieben Sie den Freigabeknopf mit einer Hand nach unten und ziehen den 
Haupt-Trichter heraus (siehe Abbildung G).

BENUTZUNG (Abbildung H – J)
Stellen Sie das Gerät auf eine glatte, ebene Fläche, wie einen Tisch oder eine 
Arbeitsfläche. Drücken Sie das Gerät mit geringer Kraftaufwendung fest nieder und 
drehen Sie den Hebel in die Stellung VERRIEGELT/LOCK. Dadurch wird der Saugnapf am 
Boden des Geräts aktiviert und sichergestellt, dass dieses in der richtigen Stellung für 
den Betrieb steht. Wählen Sie die gewünschte Trommel aus (Schneiden, Zerkleinern oder 
Raspeln). Wichtig: Verwenden Sie kein Obst mit harten Kernen, da dadurch die Klingen 
beschädigt werden können. Geben Sie das gewünschte Nahrungsmittel in den großen 
Zuführ-Trichter. Halten Sie das Nahrungsmittel mit einer Hand fest und drehen Sie den 
Kurbelgriff, um mit dem Schneiden des Nahrungsmittels zu beginnen. Zum Schneiden von 
dickeren Scheiben mit der Schneidetrommel drücken Sie das Gemüse fest nach unten 
(siehe Abbildung J). Verwenden Sie den Stößel, um das Nahrungsmittel zur Klinge hin zu 
schieben. Nach der Benutzung drehen Sie den Hebel in Stellung OFFEN/RELEASE um den 
Saugnapf auf der Unterseite zu lösen und das Gerät abzunehmen.  

REINIGUNG
WARNUNG: Verwenden Sie keine Scheuermittel. 
INFO: Nach dem Schneiden von Gemüse und Obst können am Gerät und an den Klingen 
Flecken auftreten. Das ist normal und beeinträchtigt die Leistung des Geräts nicht. 
Reinigen Sie das Gerät bald nach Gebrauch. Dadurch wird der Reinigungsvorgang 
sehr viel einfacher. Drehen Sie den Kurbelgriff einige Male, um übrig gebliebenes Obst 
oder Gemüse zu entfernen. Werfen Sie die übrig gebliebenen Stücke weg. Entfernen Sie 
die gebrauchte Trommel aus dem Gerät. Spülen Sie alle Teile mit warmem Seifenwasser 
ab. Trocknen Sie alle Teile gründlich ab.
Die Teile des Geräts sowie das Hauptgerät sind auch spülmaschinengeeignet.

Hergestellt in China

HU

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
A Nutrislicer használata során az alapvető 
biztonsági előírásokat mindig  
követni kell, beleértve:
1. OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS 

GONDOSAN ŐRIZZE MEG.
2. AMENNYIBEN A BERENDEZÉST HARMADIK 

FÉLNEK TOVÁBBADJA, AKKOR AZZAL 
EGYÜTT EZT A KEZELÉSI UTASÍTÁST IS 
ADJA ÁT.

3. Ha a készüléket gyermekek közelében 
használják, felügyelet szükséges. Ne hagyja, 
hogy gyermekek használják ezt a készüléket.

4. Az olyan tartozékok használata, melyeket nem a 
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gyártó ajánlott, sérülést okozhatnak.
5. Ne használja a készüléket a rendeltetésén kívül 

más célra.
6. A készülék csak háztartási használatra való, nem 

felel meg ipari célú alkalmazásra.
7. A sérülések elkerülése érdekében kerülje az éles 

penge érintését a készülék működése közben.
8. Soha ne toljon be gyümölcsöt vagy zöldséget 

kézzel. Használja mindig az élelmiszertolót.
9. A készülék használata előtt ellenőrizze mindig, 

hogy az összes alkatrész megfelelően be van-e 
szerelve.

10. Ezt a készüléket  a csökkent fizikai, 
érzékszervi vagy szellemi képességekkel 
rendelkező rendelkező személyek, (beleértve a 
gyermekeket), illetve tapasztalat és / vagy tudás 
hiánya esetén csak felelős személy felügyelete 
mellett használhatják, illetve ha a készülék 
használatára alaposan megtanították őket. A 
gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak 
biztosítására, hogy ne játsszanak a készülékkel.

11. Ne tisztítsa a készüléket dörzshatású anyagokkal 
vagy acélforgáccsal.

FIGYELMEZTETÉS: A PENGÉK RENDKÍVÜL  
ÉLESEK, ÓVATOSAN KEZELJE AZOKAT. NE 
FOGJA MEG A PENGÉT UJJAL ÉS KÉZZEL, 
HANEM A MŰANYAG KERETÉNÉL FOGJA 
MEG. 
ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
Vegye ki a készüléket, majd távolítsa el a teljes csomagolóanyagot. A készülék első 
használata előtt törölje le a külsejét nedves kendővel. Használat előtt öblítse le az összes 
alkatrésztmosogatószeres meleg vízzel. Szárítsa meg alaposan az összes alkatrészt. 
Szükség esetén nézze meg a Tisztítási útmutatót a Tisztítás pont alatt.

ÖSSZESZERELÉS (ábra A-D)
Tolja a főtölcsért az alsó részbe (főkészülék). Tolja be teljesen, amíg hallhatóan nem 
reteszelődik (Lásd: A ábra). Válasszon ki egy pengét és helyezze be a főtölcsérbe. Tolja 
be teljesen, míg a vége megfelelően benyúlik a nyílásba (lásd: B ábra). Szerelje fel a 
fogatókart úgy, hogy a kar négyélű végét a dob négyszögleges nyílásához állítja. Tolja 
be a forgatókart a dobba, amíg hallhatóan nem reteszelődik (lásd C ábra). Helyezze a 
tolóelemet a bevezető tölcsérbe. A dob cseréjéhez oldja ki a kart (lásd: D ábra). Tartsa a 
reteszoldó gombot lenyomva és húzza meg a kart, hogy eltávolítsa az egységből.

SZÉTSZERELÉS (ábra D – G)
Oldja ki a kart (lásd: D+E ábra). Tartsa a reteszoldó gombot lenyomva és húzza meg a kart, hogy 
eltávolítsa a pengeegységből. Ezután távolítsa el a pengét és tegye félre (lásd: F ábra). A főtölcsér 
eltávolításához az alsó részről, tolja le a kioldógombot egyik kezével és húzza ki a főtölcsért (lásd: 
G ábra).

HASZNÁLAT (ábra H – J)
Helyezze a készüléket sima, sík felületre, mint például asztalra vagy munkafelületre. 
Nyomja a készüléket kis erővel erősen le és forgassa el a kart RETESZELT/LOCK 
helyzetbe. A készülék alján a tapadókorong ezáltal működésbe lép, és biztosítja, hogy 
megfelelő helyzetben álljon a működéshez. Válassza ki a kívánt dobot (vágás, aprítás vagy 
forgácsolás). Fontos!: Ne használjakeménymagvas gyümölcsökhöz, mert megsérülhet 
általuk a penge. Helyezze a kívánt élelmiszert a nagy bevezetőtölcsérbe. Tartsa az 
élelmiszert egy kézzel és forgassa el a forgatókart, hogy az élelmiszer vágását elkezdje. 
A vastagabb szeletek vágópengével történő vágásához nyomja le erősen a zöldséget 
(lásd: J ábra). Használja az élelmiszertolót az élelmiszernek a pengéhez történő tolásához. 
Használat után forgassa a kart NYITVA/RELEASE helyzetbe, hogy a szívókorongot az alján 
kioldja és a készüléket levegye.  

TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon súrolószert. 
INFORMÁCIÓ:Zöldség és gyümölcs vágása után a készüléken és a pengéken nyomok 
keletkezhetnek. Ez normális és nincs hatással a készülék teljesítményére. Használat 
után hamarosan tisztítsa meg a készüléket. Ez lényegesen egyszerűbbé 
teszi a tisztítási eljárást. Forgassa el néhányszor a forgatókart a gyümölcs- és 
zöldségmaradékok eltávolításához. Dobja ki a maradékot. Távolítsa el a használt dobot 
a készülékből. Használat előtt öblítse le az összes alkatrészt langyos, szappanos vízzel. 
Szárítsa meg alaposan az összes alkatrészt.
A készülék alkatrészei, valamint a főkészülék mosogatógéphez is megfelel.

Származási hely: Kína

CZ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  
Při používání struhadla NitriSlicer by měla 
vždy být dodržována následující bezpečnostní 
opatření, jako mimo jiné:
1. PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ A 

USCHOVEJTE SI HO.
2. POKUD BY BYL PŘÍSTROJ PŘEDÁN TŘETÍM 

OSOBÁM, PAK MUSÍ BÝT SPOLEČNĚ S 
NÍM ROVNĚŽ PŘEDÁN TENTO NÁVOD K 
OBSLUZE.

3. Je-li přístroj používán v blízkosti dětí, je nezbytný 
dohled. Nenechte tento přístroj používat děti.

4. Používání dílů příslušenství, které nejsou 
doporučeny výrobcem, může vést ke zranění.

5. Nepoužívejte přístroj k jinému než k určenému 
účelu.
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6. Přístroj je určen jen k domácímu používání a 
nikoliv k průmyslovému využití.

7. Vyvarujte se dotyku ostrých břitů během práce 
přístroje, aby se zabránilo zraněním.

8. Nezasouvejte nikdy ovoce nebo zeleninu rukou.. 
Používejte vždy pěchovadlo.

9. Přístroj před použitím vždy zkontrolujte, zda jsou 
všechny díly správně smontované.

10. Tento přístroj není určen pro osoby (včetně 
dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo 
mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými 
zkušenostmi, ledaže by byly pod dohledem 
odpovědné osoby nebo byly o používání přístroje 
důkladně poučeny. Děti by měly být pod 
dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem 
nehrají.

11. Nečistěte přístroj abrazivními látkami nebo 
drátěnkami.

VÝSTRAHA: OSTŘÍ JSOU VELMI OSTRÁ, BUĎTE PŘI 
POUŽÍVÁNÍ OPATRNÍ. NESAHEJTE NA OSTŘÍ ANI 
PRSTY NEBO RUKAMA, UCHOPUJTE OSTŘÍ ZA 
PLASTOVÝ RÁMEČEK.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Vybalte přístroj a všechny díly a odstraňte veškeré obaly. Před prvním použitím přístroj 
otřete na vnější straně vlhkou utěrkou. Před použitím všechny díly opláchněte teplou 
vodou s jemným mycím prostředkem. Všechny díly důkladně osušte. Informace o čištění 
najdete v případě potřebu v návodu k čištění v bodu Čištění.

SMONTOVÁNÍ (obrázek A-D) 
Zasuňte hlavní trychtýř do dolní čsti (hlavní přístroj). Úplně ho zasuňte, až slyšitelně 
zaskočí (viz obrázek A). Vyberte buben a nasaďte ho do hlavního trychtýře. Úplně ho 
zasuňte, až konec vyčnívá z otvoru (viz obrázek B). Nasaďte kličku zasunutím čtyřhranného 
konce rukojeti do čtyřhranného otvoru bubnu. Zasuňte rukojeť do bubnu, až slyšitelně 
zaskočí (viz obrázek C). Umístěte pěchovadlo do podávacího trychtýře. K výměně bubnu 
odjistěte rukojeť (viz obrázek D). Držte k tomu uvolňovací knoflík stisknutý a zatáhněte za 
rukojeť k jeho sejmutí z modulu.

ROZEBRÁNÍ (obrázek D-G) 
Odjistěte rukojeť (viz obrázek D+E). Držte k tomu uvolňovací knoflík stisknutý a zatáhněte 
za rukojeť k jeho sejmutí z modulu ostří. Dále sejměte ostří a odložte ho stranou (viz 
obrázek F). K sejmutí hlavního trychtýře ze spodní části posuňte uvolňovací knoflík jednou 
rukou dolů a vytáhněte hlavní trychtýř (viz obrázek G).

POUŽÍVÁNÍ (obrázek H-J) 
Postavte přístroj na hladkou rovnou plochu, jako je stůl nebo pracovní plocha. Přitlačte 
přístroj mírnou silou dolů a otočte páčkou do polohy ZAJIŠTĚNO/LOCK. Tím se aktivují 
přísavky ve dně přístroje a zajistí, aby stál ve správné poloze pro použití. Vyberte 
požadovaný buben (krájení, jemné strouhání nebo strouhání). Důležité: Nevkládejte ovoce 
s tvrdými peckami, protože by tém mohlo dojít k poškození ostří. Vložte požadovanou 
potravinu do velkého podávacího trychtýře. K zahájení strouhání potravinu držte jednou 
rukou a otáčejte kličkou. Pro krájení silných plátků pomocí bubnu na krájení tlačte 
zeleninu pevně dolů (viz obrázek J). K posuvání potravin k ostří používejte pěchovadlo. Po 
použití otočte páčku do polohy OTEVŘENO/RELEASE k uvolnění přísavek na spodní straně 
a k odejmutí přístroje.  

ČIŠTĚNÍ
VÝSTRAHA: Nepoužívejte abrazivní prostředky. 
INFORMACE: Po strouhání zeleniny a ovoce se na přístroji a na ostří mohou vyskytnout 
skvrny. To je normální a neohrožuje to výkon přístroje. Přístroj vyčistěte brzy po použití. 
Tím se čištění velmi usnadní. Otočte několikrát kličkou k odstranění zbytků ovoce 
nebo zeleniny. Zbytky potravin vyhoďte. Vyjměte použitý buben z přístroje. Všechny díly 
opláchněte teplou mýdlovou vodou. Všechny díly důkladně osušte. Díly přístroje i hlavní 
přístroj jsou vhodné k mytí v myčce na nádobí.
Záruka: Na tento výrobek se vztahuje neomezená dvouletá záruka na všechny vady z 
výroby a na vady materiálu. Tato záruka nijak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Vyrobeno v ČíněS

SK

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY   
Pri používaní prístroja NutriSlicer je potrebné 
neustále dodržiavať nasledujúce základné 
bezpečnostné pokyny, okrem iného tieto:
1. PREČÍTAJTE SI NÁVOD NA POUŽÍVANIE A 

ODLOŽTE SI HO PRE PRÍPADY POTREBY V 
BUDÚCNOSTI.

2. AK ZARIADENIE POSKYTNETE INÝM 
OSOBÁM, MUSÍTE IM SPOLU S NÍM 
ODOVZDAŤ AJ TENTO NÁVOD NA 
OBSLUHU.

3. Ak sa prístroj používa v blízkosti detí, musí byť 
neustále pod dozorom. Nedovoľte deťom používať 
tento prístroj.

4. V prípade použitia dielov príslušenstva, ktoré 
neboli schválené výrobcom, hrozí riziko 
poranenia.

5. Prístroj používajte výlučne na predpísaný účel.
6. Prístroj je určený výlučne na používanie v 

domácnosti a nie v komerčných prevádzkach a 
zariadeniach.
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7. Keď sa prístroj používa a jeho diely sa pohybujú, 
nedotýkajte sa ostrých čepelí, aby ste predišli 
poraneniu.

8. Ovocie ani zeleninu nikdy nezatláčajte do prístroja 
rukou. Na tento účel vždy používajte zatláčací 
podávač.

9. Pred používaním prístroja vždy skontrolujte, či sú 
všetky diely správne zostavené.

10. Tento prístroj nie je určený pre osoby (vrátane 
detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo 
duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými 
skúsenosťami a vedomosťami, okrem prípadov, 
keď sú pod dozorom zodpovedných osôb alebo 
boli poučené o používaní prístroja. Deti musia byť 
pod dozorom, aby sa nehrali s prístrojom.

11. Prístroj nečistite pomocou drsných čistiacich 
prostriedkov ani drôteniek.

VÝSTRAHA: ČEPELE SÚ MIMORIADNE OSTRÉ, 
PRI POUŽÍVANÍ BUĎTE OPATRNÍ. NEDOTÝKAJTE 
SA SAMOTNÝCH ČEPELE PRSTAMI ANI RUKAMI, 
ČEPEĽ CHYTAJTE IBA ZA PLASTOVÝ RÁM. 

PRED PRVÝM POUŽITÍM
Vybaľte prístroj aj všetky diely a odstráňte všetok baliaci materiál. Pred prvým použitím 
prístroja poutierajte jeho vonkajšiu stranu navlhčenou handrou. Pred použitím opláchnite 
všetky diely v teplej vode s trochou jemného čistiaceho prostriedku. Všetky diely dôkladne 
osušte. V prípade potreby si pozrite pokyny na čistenie uvedené v bode Čistenie.

ZOSTAVENIE (Obrázok A-D)
Hlavný násypník nasuňte do spodnej časti (hlavnej jednotky) prístroja. Zasuňte ho celý 
až na doraz, kým sa počuteľne nezaistí (pozrite si obrázok A). Vyberte niektorý z bubnov 
a vložte ho do hlavného násypníka. Zastrčte ho úplne dnu, až kým nebude jeho koncová 
časť vytŕčať z otvoru (pozrite si obrázok B). Nasaďte kľuku s rukoväťou, pričom musí 
štvorhranná koncovka kľuky zapadnúť na štvorhranný otvor bubna. Kľuku s rukoväťou 
zasuňte do bubna, až kým sa počuteľne nezaistí (pozrite si obrázok C). Zatláčací podávač 
vložte do vkladacieho násypníka. Pri výmene bubna uvoľnite kľuku s rukoväťou (pozrite 
si obrázok D). Držte pritom stlačené uvoľňovacie tlačidlo a potiahnite za rukoväť, aby ste 
kľuku odpojili od konštrukčnej skupiny.

ROZOBRATIE (Obrázok D-G) 
Uvoľnite kľuku s rukoväťou (pozrite si obrázok D + E). Držte pritom stlačené uvoľňovacie 
tlačidlo a potiahnite za rukoväť, aby ste kľuku odpojili od konštrukčnej skupiny s čepeľou. 
V ďalšom kroku odstráňte čepeľ a odložte ju bokom (pozrite si obrázok F). Na odstránenie 
hlavného násypníka zo spodnej časti prístroja jednou rukou potlačte nadol uvoľňovacie 
tlačidlo a vytiahnite von hlavný násypník (pozrite si obrázok G).

POUŽÍVANIE (Obrázok H-J) 
Postavte prístroj na hladký, rovný povrch, ako napr. stôl alebo kuchynskú pracovnú dosku. 
Prístroj pevne pritlačte miernou silou nadol a otočte páčku do polohy LOCK (Zaistené). 
Tým sa aktivuje prísavka v spodnej časti prístroja, ktorá upevní prístroj v správnej polohe 
na používanie. Vyberte požadovaný bubon (krájanie, strúhanie najemno alebo na väčšie 
kúsky). Dôležité upozornenie: Nepoužívajte ovocie s tvrdými kôstkami, pretože by tak 
mohlo dôjsť k poškodeniu čepelí. Do veľkého vkladacieho násypníka vložte želané 
potraviny. Jednou rukou pridržte potraviny a otáčaním kľuky s rukoväťou začnite dané 
potraviny krájať. Ak chcete pomocou krájacieho bubna nakrájať hrubšie plátky, zatlačte 
zeleninu pevne nadol (pozrite si obrázok J). Na pritlačenie potravín úplne na čepeľ vždy 
používajte zatláčací podávač. Po dokončení používania otočte páku do polohy RELEASE 
(Uvoľniť), čím uvoľníte prísavku na spodnej časti a prístroj budete môcť odložiť.  

ČISTENIE
VÝSTRAHA: Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky. 
INFORMÁCIA: Po krájaní zeleniny a ovocia môžu na prístroji a čepeliach zostať škvrny. 
Ide o bežný jav a nijako neznižuje výkon ani funkčnosť prístroja. Po použití zariadenie 
očistite čo najskôr. Vďaka tomu bude jeho vyčistenie oveľa jednoduchšie. 
Niekoľkokrát otočte kľukou s rukoväťou, aby ste odstránili zvyšky ovocia alebo zeleniny. 
Zvyšné kúsky vyhoďte do odpadového koša. Použitý bubon vyberte z prístroja. Všetky diely 
opláchnite v teplej vode s trochou saponátu. Všetky diely dôkladne osušte.
Jednotlivé diely prístroja, ako aj hlavnú jednotku prístroja je možné čistiť v 
umývačke riadu.
Záruka: Na tento výrobok sa vzťahuje neobmedzená dvojročná záruka na všetky vady 
výroby a materiálu. Táto záruka nijako neovplyvňuje vaše zákonné právo.

Vyrobené v Číne

RO

INDICAŢII IMPORTANTE DE SIGURANŢĂ    
La utilizarea NitriSlicer trebuie respectate 
întotdeauna următoarele măsuri preventive de 
siguranţă, precum printre altele:
1. CITIŢI COMPLET INSTRUCŢIUNILE DE 

UTILIZARE ŞI PĂSTRAŢI-LE.
2. DACĂ APARATUL ESTE TRANSFERAT 

TERȚILOR, ATUNCI TREBUIE SĂ ÎNMÂNAȚI 
ȘI ACEST MANUAL DE UTILIZARE 
ÎMPREUNĂ CU APARATUL.

3. Dacă aparatul este folosit în apropierea copiilor, 
atunci este necesară o supraveghere. Nu 
permiteţi copiilor să folosească acest aparat.

4. Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate 
de producătorul aparatului pot conduce la 
vătămări.

5. Folosiţi aparatul numai în scopul pentru care 
este prevăzut.

6. Aparatul este destinat numai uzului casnic şi nu 
pentru utilizare industrială.
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7. Evitaţi să atingeţi cuţitele ascuţite în timp 
aparatul funcţionează pentru a evita vătămările.

8. Niciodată nu împingeţi înăuntru cu mâna 
legumele şi fructele. Întotdeauna folosiţi tija de 
împingere.

9. Întotdeauna înainte de folosire verificaţi aparatul 
dacă toate componentele sunt corect asamblate.

10. Acest aparat nu este destinat persoanelor 
(inclusiv copiilor) ce au capacităţi fizice, 
senzoriale sau mentale limitate sau sunt fără 
experienţă şi cunoştinţe, numai dacă sunt sub 
supravegherea unei persoane responsabile sau 
au fost instruiţi în detaliu referitor la utilizarea 
aparatului. Copiii trebuie să fie supravegheaţi 
pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

11. Nu curăţaţi aparatul cu agenţi abrazivi sau bureţi 
de sârmă.

AVERTIZARE: CUŢITELE SUNT DEOSEBIT DE 
ASCUŢITE, FIŢI PRECAUŢI LA FOLOSIRE. NU 
APUCAŢI CUŢITELE CU DEGETELE ŞI MÂNA, 
DETAŞAŢI CUŢITUL DE LA CADRUL DIN MATERIAL 
PLASTIC. 

ÎNAINTE DE PRIMA FOLOSIRE
Scoateți aparatul şi toate componentele din ambalaj și îndepărtați întregul material de 
ambalare. Înainte de prima folosire a aparatului ştergeţi partea exterioară a acestuia cu 
o laveta umezită. Înainte de folosire spălaţi toate componentele cu apă caldă şi agent de 
curăţare neagresiv. Uscaţi temeinic toate componentele. Dacă este necesar consultaţi 
instrucțiunea de curățare de la punctul Curățare.

ASAMBLARE (imaginea A-D)
Introduceţi prin împingere pâlnia principală în componenta inferioară (aparatul principal). 
Împingeţi-o complet până când înclichetează audibil (vedeţi imaginea A). Selectaţi un 
tambur şi introduceţi-l în pâlnia principală. Împingeţi-l complet înăuntru până când 
capătul iese în afară prin deschidere (vedeţi imaginea B). Montaţi mânerul manivelă 
pentru care aliniaţi capătul pătrat al mânerului pe deschiderea pătrată a tamburului. 
Împingeţi mânerul în tambur până când înclichetează audibil (vedeţi imaginea C). 
Introduceţi tija de împingere în pâlnia de alimentare. Pentru schimbarea tamburului, 
deblocaţi mânerul (vedeţi imaginea D). Pentru aceasta menţineţi apăsat butonul de 
eliberare şi trageţi de mâner pentru a-l îndepărta de la subansamblu.

DEMONTARE (imaginea D-G)
Deblocaţi mânerul (vedeţi imaginea D+E). Menţineţi apăsat butonul de eliberare şi trageţi 
de mâner pentru a-l îndepărta de subansamblul cuţitelor. În pasul următor îndepărtaţi 
cuţitele şi aşezaţi-le alăturat (vedeţi imaginea F). Pentru îndepărtarea pâlniei principale de 

la partea inferioară, împingeţi în jos butonul de eliberare cu o mână şi scoateţi prin tragere 
în afară pâlnia principală (vedeţi imaginea G).

UTILIZARE (imaginea H – J)
Amplasaţi aparatul pe o suprafaţă netedă, plană precum o masă sau o suprafaţă de lucru. 
Apăsaţi aparatul fix în jos cu o forţă redusă şi rotiţi pârghia în poziţia LOCK/BLOCAT. 
Astfel este activată ventuza de la baza aparatului şi se asigură că acesta este în poziţie 
corectă pentru funcţionare. Selectaţi tamburul dorit (tăiat, mărunţit sau ras). Important: nu 
utilizaţi niciun fruct cu sâmburi tari, deoarece astfel pot fi deteriorate cuţitele. Introduceţi 
alimentul dorit în pâlnia mare de alimentare. Ţineţi alimentul strâns cu o mână şi rotiţi 
mânerul manivelă pentru a începe tăierea alimentului. Pentru tăierea feliilor mai groase 
cu tamburul de tăiere, apăsaţi leguma în jos (vedeţi imaginea J). Utilizaţi tija de împingere 
pentru a împinge alimentul către cuţit. După utilizare rotiţi pârghia în poziţia RELEASE/
DESCHIS pentru a elibera ventuza de la partea inferioară şi a detaşa aparatul.  

CURĂȚARE
AVERTIZARE: Nu folosiți agenți abrazivi. 
INFORMAŢIE:  După felierea legumelor şi fructelor pot apărea pete pe cuţitele aparatului. 
Acest fapt este normal şi nu afectează performanţa aparatului. Curățați aparatul curând 
după utilizare. Astfel procesul de curăţare devine mult mai simplu. Rotiţi mânerul 
manivelă de câteva ori pentru a îndepărta resturile de fructe şi legume. Aruncaţi bucăţile 
rămase. Îndepărtaţi tamburul folosit din aparat. Spălaţi toate componentele cu apă caldă 
cu săpun. Uscaţi temeinic toate componentele. Componentele aparatului precum şi 
aparatul principal sunt adecvate şi pentru maşinile de spălat vase.

Tara de provenienta: China

PL

WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA     
Podczas stosowania urządzenia NutriSlicer 
należy zawsze przestrzegać następujących, 
podstawowych środków bezpieczeństwa:
1. ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ 

INSTRUKCJI OBSŁUGI I JĄ ZACHOWAĆ.
2. JEŻELI URZĄDZENIE ZOSTANIE 

PRZEKAZANE OSOBIE TRZECIEJ, NALEŻY 
WRAZ Z NIM PRZEKAZAĆ RÓWNIEŻ 
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.

3. W przypadku używania urządzenia w pobliżu 
dzieci wymagany jest szczególny nadzór. Nie 
pozwalać dzieciom na używanie urządzenia.

4. Stosowanie akcesoriów, które nie są zalecane 
przez producenta, może być powodem zranienia.

5. Nie używać urządzenia do celów innych, niż 
przewidziano.

6. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do 
użytku domowego i nie może być stosowane w 
gastronomii.
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7. Nie dotykać ostrych ostrzy podczas pracy 
urządzenia, aby uniknąć zranienia.

8. Nie wsuwać owoców lub warzyw ręką. Zawsze 
używać popychacza.

9. Zawsze przed użyciem urządzenia sprawdzać, 
czy wszystkie części są prawidłowo zmontowane.

10. Opisywane urządzenie nie jest przeznaczone 
dla osób (w tym dzieci) o ograniczonych 
możliwościach fizycznych, sensorycznych lub 
psychicznych albo niemających odpowiedniego 
doświadczenia i umiejętności, chyba że są one 
pod nadzorem odpowiedzialnej osoby lub zostały 
przeszkolone w zakresie używania urządzenia. 
Należy nadzorować dzieci, aby dopilnować, że 
nie bawią się urządzeniem.

11. Nie czyścić urządzenia środkami do szorowania 
lub wełny stalowej.

OSTRZEŻENIE: OSTRZA SĄ WYJĄTKOWO OSTRE, 
NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS 
ICH UŻYWANIA. NIE CHWYTAĆ OSTRZA PALCAMI 
I RĘKAMI, ZAWSZE CHWYTAĆ ZA RAMKĘ Z 
TWORZYWA SZTUCZNEGO.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Wypakuj urządzenie, wszystkie części i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Przed 
pierwszym użyciem urządzenia przetrzyj zewnętrzną stronę urządzenia wilgotną ściereczką. 
Przed użyciem przepłucz wszystkie części ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego płynu do 
mycia. Wyczyść dokładnie wszystkie części. W razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją 
czyszczenia w punkcie Czyszczenie.

MONTAŻ (A–D)
Wsuń główny lej w dolną część (urządzenie główne). Wsuń go całkowicie, aż zatrzaśnie się 
w słyszalny sposób (patrz rysunek A). Wybierz wkładkę i włóż ją do głównego leja. Wsuń 

ją całkowicie, aby końcówka wystawała przez otwór (patrz rysunek B). Zamocuj korbowy 
uchwyt, wyrównując czworokątny koniec uchwytu w czworokątnym uchwycie wkładki. 
Wsuń uchwyt we wkładkę, aż zatrzaśnie się w słyszalny sposób (patrz rysunek C). Umieść 
popychacz w leju doprowadzającym. Aby wymienić wkładkę, odblokuj uchwyt (patrz 
rysunek D). W tym celu przytrzymaj naciśnięty przycisk zwalniający i pociągnij za uchwyt, 
aby go wyciągnąć.

DEMONTAŻ (D–G)
Odblokuj uchwyt (patrz rysunek D+E). W tym celu przytrzymaj naciśnięty przycisk 
zwalniający i pociągnij za uchwyt, aby wyciągnąć go z zespołu ostrza. Następnie wyciągnij 
ostrze i odłóż je na bok (patrz rysunek F). Aby usunąć lej główny z części dolnej, jedną 
ręką przesuń przycisk zwalniający ku dołowi, a drugą ręką wyciągnij lej (patrz rysunek G).

UŻYCIE (H–J)
Ustaw urządzenie na gładkiej, równej powierzchni, na przykład na stole lub blacie. Dociśnij 
urządzenie, używając niewielkiej siły, i obróć dźwignię do położenia ZABLOKOWANA/
LOCK. Powoduje to uaktywnienie przyssawki na spodzie urządzenia i zapewnia jego 
prawidłowe ustawienie podczas pracy. Wybierz odpowiednią wkładkę (do krojenia, 
rozdrabniania lub tarcia). Ważne: Nie należy stosować do owoców z twardymi pestkami, 
ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie ostrzy. Umieść żądany produkt spożywczy 
w dużym leju doprowadzającym. Przytrzymaj produkt spożywczy jedną ręką i obracaj 
korbowy uchwyt, aby rozpocząć cięcie produktu. Aby uzyskać grubsze plastry z 
użyciem wkładki do krojenia, dociśnij warzywo mocno ku dołowi (patrz rysunek J). Użyj 
popychacza, aby przesuwać produkt spożywczy w kierunku ostrza. Po użyciu obróć 
dźwignię do położenia OTWARTA/RELEASE, aby zwolnić przyssawkę na spodzie i zdjąć 
urządzenie. 

CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE:  Nie używać środków szorujących. 
INFORMACJA: Po krojeniu warzyw i owoców na urządzeniu i na ostrzach mogą 
występować plamki. Jest to normalne i nie wpływa na wydajność urządzenia.Urządzenie 
należy czyścić po każdym użyciu. Ułatwia to proces czyszczenia. Obróć kilka 
razy korbowy uchwyt, aby usunąć pozostałości owoców i warzyw. Wyrzuć pozostałości. 
Wyciągnij użytą wkładkę z urządzenia. Przepłucz wszystkie części ciepłą wodą z dodatkiem 
detergentu. Osusz dokładnie wszystkie części.
Części urządzenia oraz urządzenie główne można również myć w zmywarce.

Wyprodukowano w Chinach

DE: Für den Lebensmittelkontakt geeignet. HU: élelmiszer-biztoság  
CZ: Bezpečné pre potraviny | SK: Potravinářský | RO: Adecvat pentru alimente 
PL: Produkt dopuszczony do kontaktu z żywnością

Importeur | Importőr | Dovozce | Dodávateľ | Importator | Importer: 
CH: MediaShop AG | Industriering 3 | 9491 Ruggell | Liechtenstein | EU: MediaShop GmbH | Schneiderstraße 1, Top 1 | 2620 Neunkirchen | Austria

DE | AT | CH: 0800 376 36 06  – Kostenlose Servicehotline
ROW: + 423 3881800 | HU: + 36 96 961 000 | CZ:  + 420 234 261 900 | SK: + 421 220 990 800 | RO: + 40 318 114 000
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