SMOOTHER
Електрическа белачка за плодове и зеленчуци

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Уважаеми клиенти,
Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.
Уредът за белене на плодове от неръждаема стомана е най-новото
изобретение, което обелва от полезни зеленчуци до сочни плодове с едно
бързо и лесно движение! Това е решението за всички, които не обичат да
белят на ръка. Електрическата белачка е мощен помощник за всяка кухня.

Моля, прочетете инструкциите, преди да работите с уреда и ги
запазете за бъдеща справка.

ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА:
1 x Електрическа белачка
3 x остриета: Едното монтирано на уреда, а останалите са закрепени в
основата
1 x инструмент за разделяне (намира се в долната част на основата)
1 x Ръководство за употреба
СПЕЦИФИКАЦИИ
Захранване:
• 4 х AA батерии (Батериите не са включени в комплекта)
• AC 100-240 V, DC 6 V 500 mA (адаптерът не е включен)
Честота: 50/60 Hz
Мощност: 3 W
Материал: ABS пластмаса и неръждаема стомана
Подходящ за: Може да се използва за белене на картофи, домати,
тиквички, ябълки, круши, портокали, лимони, манго, кивита, краставици,
репички, папая, както и много други плодове и зеленчуци.
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Когато използвате електрически уреди, трябва да се спазват основните
предпазни мерки, включително:
•
•
•
•

•
•

Прочетете всички инструкции.
Премахнете всички торбички и опаковки от уреда преди употреба.
Уверете се, че уредът е добре почистен преди употреба.
Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително
деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности,
както и при липса на опит и знания, освен ако не им бъде осигурен
надзор и инструкции относно използването на уреда от лице,
отговорно за тяхната безопасност.
Този уред е предназначен само за домакинска употреба.
Избягвайте контакт с подвижните части.
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За да намалите риска от нараняване на хора и/или повреда на
уреда, не поставяйте ръцете, косата, дрехите си или други предмети
в близост до острието на белачката.
Не използвайте уреда на открито или за търговски цели.
Не оставяйте уреда без надзор, когато не го използвате.
Винаги се уверете, че използваното напрежение съответства на
номиналното напрежение на белачката.
Не отстранявайте никакви части, докато уредът работи.
Когато използвате каквито и да било удължители, уверете се, че
електрическата им стойност е съвместима с уреда.
Не използвайте удължител с повреден кабел или щепсел.
Ако уредът не работи, преустановете използването му, докато
проблемът не бъде решен.
Не поставяйте уреда върху гореща повърхност, работещ
електрически котлон или в нагрята фурна.
Въздържайте се от използване на приставки, които не се
препоръчват от производителя на уреда, тъй като това може да
доведе до пожар, токов удар или прегряване.
Работете с ножовете за белене внимателно, тъй като те са остри и
могат да причинят нараняване.
Производителят и продавачът не носят отговорност за щети,
причинени от неправилна употреба на уреда.
Не използвайте уреда, ако някоя от частите е повредена.
Неправилната употреба на белачката може да доведе до
материални щети или дори до телесни наранявания.
Децата трябва да бъдат контролирани, за да се гарантира, че те не
играят с уреда.
Никога не потапяйте моторната част във вода или друга течност;
вместо това избършете с влажна кърпа.
Всички компоненти, включени в комплекта, са съвместими само с
този продукт. Не използвайте тези части на други подобни продукти.
Винаги изключвайте уреда преди монтажа, демонтажа,
почистването и съхранението му.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ
ВНИМАНИЕ: Всякакви промени или модификации, които не са изрично
одобрени от страната, отговорна за спазването на изискванията, могат да
доведат до техническа неизправност на уреда.
ЧАСТИ НА УРЕДА
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Опорен лост
Затягаща глава
Режеща глава
Лост за регулиране на височината
Бутон Вкл/Изкл
Освобождаване на острието
Държач на острието
Въртящ се зъб
Моторна част
Отделение за съхранение на остриета
Отделение за батерията (Батериите не са включени)
Вход за захранване
Захранващ адаптер
Инструмент за разделяне
Ножове за белене
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ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ
СЪВЕТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ
Почистете белачката и всички компоненти преди монтажа и
използването им. Не докосвайте острието на белачката, тъй като е остро
и може да причини нараняване.
LE
• Информация за батерията и информация за изхвърляне
За най-добри резултати използвайте алкални батерии тип
AA.
Инсталирайте само нови батерии от същия тип във вашия
продукт.
Ако батериите не са поставени с правилната полярност,
както е посочено в отделението за батерии, това може да
съкрати живота им или да доведе до изтичане на
батериите.
Не смесвайте стари и нови батерии.
Не смесвайте алкални, стандартни (въглерод-цинкови)
или акумулаторни (никелово-кадмиеви или никеловохидриди) батерии.
Не изхвърляйте батериите в огън.
Батериите трябва да бъдат рециклирани или изхвърлени
съгласно държавните и местните указания.
•

Как работи белачка

1. Работа на батерията
Отделението за батерията се
намира в основата на белачката.
Уверете се, че батериите са
ориентирани правилно и че
белачката няма да се включи.
Тествайте белачката, като
премахнете режещата глава от
горната част на опорния лост и
натиснете бутона за
включване/изключване.

Вид на батерията: AA
Количество на батериите: 4 (батериите не са включени)
2. ЗАХРАНВАЩ адаптер

Резачката може да се
използва без батерии, само
със захранващ адаптер (не е
включен в комплекта).

Захранващ
адаптер

Вход за
захранване

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВАШАТА БЕЛАЧКА
Почистете белачката и всички компоненти преди монтажа и
използването им. Не докосвайте острието на белачката, тъй като е остро
и може да причини нараняване
1.

Поставете белачката на чиста и стабилна
повърхност. Проверете дали бутонът за
включване/изключване е в положение
„изключено“. Поставете 4 AA батерии в
отделението за батерии, разположено в долната
част на белачката или свържете захранващия
адаптер.

2.

Центрирайте вашите плодове или зеленчуци върху
въртящия се зъб и внимателно натиснете, така че
да останат здраво на място.

3.

Спуснете затягащата глава върху плода или
зеленчука, като вкарате шипа в храната,
достатъчно, за да я фиксирате на място.

4.

Използвайки лоста за регулиране на
височината,поставете режещата глава над плода.
Не докосвайте острието на белачката, тъй като е
остро и може да причини нараняване.

5.

Включете белачката, като натиснете бутона за
включване/изключване. Белачката ще отдели
обелката с едно движение. След като режещата
глава достигне основата на плода, белачката
автоматично ще спре. Когато вдигнете главата,
белачката ще се рестартира автоматично. Това
спестява време при приготвяне на спагети с тиквички.

6.

Повдигнете затягащата глава и извадете
обелените си плодове или зеленчуци от въртящия
се зъб.

ВНИМАНИЕ: Когато вдигнете главата, белачката ще се рестартира
автоматично. За да изключите напълно електрическия уред, просто
вдигнете режещата глава и натиснете бутона Вкл./Изкл.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ

Електрическата белачка не може да изчисти двата края на плода или
зеленчука. Моля, използвайте бутона за допълнително почистване.

Бутон за
почистване

Изрежете
останалите
обелки
по двата края.

Отстранете
остатъчните
обелки, ако има
такива.

СМЯНА НА РЕЖЕЩИТЕ ОСТРИЕТА
Остриетата за белене са предназначени за чисто и лесно рязане.
Когато острието прескача, задръства се или спре да работи, заради
запушване, може да се наложи да го замените с едно от
включените в комплекта.

1.

Уверете се, че белачката е изключена. Обърнете
белачката с главата надолу и отворете отделението за
съхранение на остриета, разположено в основата на
мотора. Извадете един от допълнителните ножове за
белене.

2.

Извадете държача на острието от главата за рязане,
като притиснете отвора на ножа и плъзнете държача
от основата.

3.

Отстранете използваното острие като го плъзнете от
държача.

Бележка: Винаги не забравяйте да изключите белачката, преди да
докоснете или премахнете острието за белене. Когато боравите с
острието, никога не го докосвайте; а го дръжте за червената основа.

4.

Поставете сивия държач на острието и червения нож за
белене, както е показано. Малките кукички в държача на
острието трябва да щракнат.

5.

Поставете новото острие в държача, след което го
плъзнете, докато здраво щракне на мястото си.
Уверете се, че острието е здраво закрепено към
държача на ножа, преди да продължите.

6.

За да поставите отново държача на острието, го
пъхнете обратно в слота в края на режещата глава.

ПОДДРЪЖКА
Не потапяйте моторната част във вода или други течности. Извадете
батериите или захранващия адаптер преди да почистите белачката.
ВНИМАНИЕ: НЕ ИЗЛАГАЙТЕ МОТОРНАТА ЧАСТ НА ВОДА ИЛИ ДРУГИ
ТЕЧНОСТИ. ВЪРТЯЩАТА СЕ ЧАСТ НЕ Е БЕЗОПАСНА.
ИЗКЛЮЧВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ
1. Изключете белачката преди почистване.
2. Извадете държача на острието от режещата глава. Безопасно извадете
острието за белене от държача.
3. Измийте острието и държача в топла вода със сапун. Не докосвайте с
пръсти острието от неръждаема стомана. За да премахнете остатъците от
плодове или зеленчуци, внимателно почистете острието с четка.
4. Избършете моторната част, въртящия се зъб и затягащата глава с влажна
кърпа.
5. Свържете острието към неговия държач и прикрепете отново към
режещата глава.

Инструкции за рециклиране и изхвърляне
Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други
битови отпадъци в рамките на Европейския съюз. За да намалите
вредите за околната среда или човешкото здраве, причинени от
неправилното изхвърляне на битови отпадъци, рециклирайте продукта, за
да може частите му да бъдат използвани отново. За да върнете използвания
продукт, моля използвайте системата за връщане и събиране или се
свържете с търговеца, от където е закупен. Те могат да се погрижат за
екологичното му рециклиране.
Декларация на производителя, че продуктът отговаря на всички
директиви, приложени от Европейската комисия.

