MAXIMA
VIILUTAJAD

KASUTUS-OHUTUS-HOOLDUS
JUHEND

Bake Projekt OÜ
Töökoja 8, 11313 Tallinn
Tel. 6 489089
Mob. 50 26164
.

Eesti
Tutvustus
Täname Teid, et valisite Maxima viilutaja. Et seadet võimalikult hästi ja ohutult kasutada, lugege
hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend.
Maxima viilutaja on konstrueeritud erinevate lihatoodete viilutamiseks. Seade on ohutu, stabiilne ja
kergesti kasutatav. Saate määrata erinevad lõikeparameetrid erniva ja sobiva tulemause saavutamiseks.
Kõik toiduainetega kokkupuutuvad osad on valmistatud sobivast materjalist.

Ohutusreeglid
•

Ebaõige ja mittesihipärane kasutamine võib tõsiselt kahjustada seadet ja võib põhjustada
vigastusi.

•

Seadet tohib kasutada üksnes viisil, milleks ta on ette nähtud ja valmistatud. Tootja ei
vastuta kahjude eest, mis on tekkinud valest või mittesihipärasest kasutamisest.

•

See seade on ette nähtud toidu viilutamiseks.

•

Vältige seadme ja selle pistiku kokkupuutumist vee või muude vedelikega. Juhul, kui seade mingil
põhjusel on kukkunud vette, eemaldage pistik pesast ja laske volitatud tehnikul kontrollida
seadme seisukorda. Nende nõuete eiramine võib põhjustada eluohtliku olukorra.

•

Ärge avage seadme korpust iseseisvalt.

•

Ärge pange seadme sisemusse mingeid objekte.

•

Ärge asetage seadet külili või tagurpidi, isegi mitte transportimisel.
Seadet ei tohiks kallutada rohkem kui 45°.

•

Ärge puudutage pistikut niiskete või märgade kätega.

•

Perioodiliselt kontrollige pistiku ja toitekaabli seisukorda. Kui leiate vigastusi, kontakteeruge
volitatud hooldusfirmaga.

•

Ärge kasutage seadet pärast selle kukkumist või kahjustumist mingil muul moel.
Kontakteeruge volitatud hooldusfirmaga.

•

Ärge proovige iseseisvalt seadet remontida. Selle nõude eiramine võib põhjustada eluohtliku
olukorra.

•

Veenduge , et toitekaabel ei puutuks kokku teravate või kuumade esemetega.
Pistikut pesast eemaldades tõmmake alati pistikust, mitte kaablist.

•

Veenduge, et keegi ei tõmbaks kaablit kogemata lahti.

•

Seadme töötamisel jälgige alati toimuvat.

•

Ärge laske lastel seadet kasutada järelvalveta.
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•

Eemaldage alati pistik pesast seadme puhastamisel või pikemal mittekasutamisel.

•

HOIATUS! Kui pistik on pesas, on seade pingestatud.

•

Lülitage seade välja, oodake tera peatumist, enne, kui tõmbate pistiku pesast välja.

•

Ärge kunagi tõstke seadet juhtmest. Hoidke mõlema käega seadme korpusest.

•

Vältige ülekoormamist ja ärge kasutage liigset jõudutoiduaine surumisel vastu lõiketera.

•

Ärge kasutage tööriistu, mida ei ole seadme komplektis.

•

Elektriühendused peab tegema vastavalt riiklikele ja kohalikele regulatsioonidele.

Ettevalmistused enne esmakasutamist.
•

Kontrollige, et seade ei oleks vigastatud. Vigastuse korral pöörduge koheselt seadme
müüja poole ja ärge kasutage seadet.

•

Eemaldage kogu pakkematerjal.

•

HOIATUS! Seadme osad võivad olla teravad ning põhjustada vigastusi.

•

Asetage seade kindlale pinnale ja loodige.

•

Jätke seadme ‘On/Off’ lüliti kasutajapoolsesse külge.

•

Veenduge, et seade ei ole kuumust kiirgavate allikate nagu ahi, pliit jne läheduses.

•

Veenduge, et seadme ümber oleks min. 10 cm vaba ruumi.

•

Asetage seade selliselt, et pistik on alati käeulatuses.

•

Seadet ja lisavarustust peske leige vee ja pehme lapi abil.

•

Asetage noateritaja seadme peale, kui see puudub.

•

Järgige peatüki "Kasutamine" nõuandeid.

•

HOIATUS! Kui seade on ülekuumenenud, lülitage see välja ja laske enne taaskäivitamist
jahtuda.

Kasutamine
•

Ühendage pistik pesasse.

•

Kontrollige, et seade oleks õigesti komplekteeritud.

•

Kontrollige liha kvaliteeti, veenduge, et puuduvad kondid ja kõõlused. Veenduge, et liha on üles
sulanud.

•

Määrake sobiv lõikepaksus seadme küljel oleva pöördlüliti abil.

•

Aseta toiduaine survekangi alla.

•

Kasutades seadme küljel olevat ‘On /Off’ lülitit, käivitage seade.
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•

HOIATUS! Seade tuleb käivitada enne kui surute toiduaine lõiketera vastu.

•

Suruge survekangi rahulikult vastu lõiketera ja liigutage survekangi maksimaalselt ette ja tahasuunas.

•

HOIATUS! Ärge püüdke lihalõike käega vaid laske kukkuda alusele.

•

HOIATUS! Liigse jõu kasutamine lükkamisel võib vigastatda seadet.

•

HOIATUS! Ärge kunagi lükake toiduainet käega vastu nuga.

•

Kui toiduaine ummistab seadme, lülitage seade välja, oodake tera seiskumiseni ja eemaldage
pistik pesast. Seejärel eemaldage toiduaine seadmest.

•

HOIATUS! Ärge kasutage abivahendeid nagu lusikas, spaatel. See võib põhjustada seadme
vigastamist.

•

HOIATUS! Seadme tera on väga terav ja võib hooletul kasutamisel põhjustada vigastusi.

•

Pärast viimast viilu tõmmake survekang täielikult algasendisse.

•

Lülitage seade välja vajutades ‘On /Off’ lülitit.

•

Oodake kuni lõiketera peatub ja eemaldage viilutatud toode.

•

Pärast töö lõpetamist puhastage seade vastavalt peatükis "Puhastamine ja hooldus" toodud
näpunäidetele.

•

Kui seadet ei kasutata pikka aega, eemaldage pistik pesast.

Puhastamine ja hooldus
•

Enne puhastamist ja hooldamist eemaldage alati pistik pistikupesast.

•

HOIATUS! Ärge kasutage puhastamiseks agressiivseid aineid ja teravaid esemeid, mis võivad
kraapida metallpinda. Ärge kasutage puhastamiseks bensiini või lahuseid. Veenduge, et vesi ei
sattuks seadmesse.

•

HOIATUS! Ärge pange seadet vette või vedelikesse!

•

Puhastage seade pehme lapiga (vesi koos lahja pesuainega). Kuivatage korralikult kuiva
lapiga.

Spetsfikatsioon
Nimi
Mudel:

Viilutaja
MS 220

Elekter:
Üh.võimsus:

MS 300

230 V ~ 50 Hz
120 Watt

Mõõdud:
L450 x S280 x K320
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MS 250

150 Watt

250 Watt

L470 x S280 x K320
mm

L530 x S330 x K460
mm

Tera diameeter:
Kaal:

220 mm

250 mm

300 mm

ca. 14,1 Kg

ca. 14,3 Kg

ca. 24,3 Kg

Korpus:

Anodiseeritud alumiinium

Tera:

Karastatud roostevaba teras

Ladustamine
•

Veenduge, et seade on puhastatud enne lasuatamist.

•

Eemalda toitekaabel.

•

Säilita jahedas kuivas kohas.

Garantii
Täname teid seadme kasutamise eest ja kinnitame, et seadmele kehtib garantii, mille aluseks on
ostuarve/saateleht ja Bake Projekt OÜ garantiitingimused (www.bake.ee/hooldus/garantiitingimused).
Tagame seadmele 12-kuulise garantii alates ostuarvele märgitud kuupäevast.
Garantii ei hõlma järgnevaid olukordi:
1.

Transpordi, paigalduse, ebaõige ühenduse käigus tekkinud kahjustused.

2.

Andmeplaadil toodutest erinevatest elektrikarakteristikutest põhjustatud kahjustused.
data.

3.

Mittevolitatud isiku poolt seadme lahtimonteerimise, reguleerimise, mehhaaniliste ja elektrimuudatuste
käigus tekkinud kahjustused.

4.

Ebapädeva kasutamise, puhastamise, hooldamise tagajärjel tekkinud kahjustused.

5.

Force Majore kahjustused nagu pingekõikumine, tulekahju, välk, üleujutused, looduskatastroofid,
aga ka kahjurite (s.h. rotid) tegevus.

6.

Juhendis olevate nõuete eiramine.

7.

Loomulikult kuluvad osad.

8.

Puudub arve/saateleht.

Utiliseerimine
•

Seadme utiliseerimisel tema eluea lõpus tuleb lähtuda kohalikest nõuetest ja normidest.
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