SMOOTHER
Elektryczna obieraczka do owoców i warzyw

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Drogi Kliencie,
Dziękujemy za zakup naszego produktu.
Elektryczna obieraczka to niesamowity przyrząd do obierania ziemniaków,
warzyw i owoców w kilka sekund, jednym, łatwym ruchem! To zbawienie dla
wszystkich osób, które nie znoszą obierania. Elektryczna obieraczka jest
niezwykle pomocnym gadżetem w każdej kuchni.

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcjami i zachować
je do wglądu w przyszłości.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
1 x elektryczna obieraczka do owoców
3 x głowice ostrzy: jedna zamocowana na ramieniu obierającym, a dwie u
podstawy
1 x nożyk (schowany w podstawie urządzenia)
1 x instrukcja obsługi
SPECYFIKACJE
Napięcie:
• 4 x baterie AA (brak baterii w zestawie)
• AC 100–240 V, DC 6 V 500 mA (brak adaptera w zestawie)
Częstotliwość: 50 / 60 Hz
Moc: 3 W
Materiał: ABS, stal nierdzewna
Zastosowanie: Przyrząd może obierać ziemniaki, bataty, pomidory, cukinię,
jabłka, gruszki, pomarańcze, cytryny, owoce kaki, mango, kiwi, ogórki,
rzodkiewki, papaje oraz inne rodzaje gładkich i twardych owoców i warzyw.
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych
środków bezpieczeństwa, w tym następujących zasad:
•
•
•
•
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Należy przeczytać wszystkie instrukcje.
Przed użyciem należy wyjąć urządzenie z opakowania i zdjąć wszystkie
torebki plastikowe.
Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie zostało dokładnie
wyczyszczone.
Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby
(w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych
lub umysłowych, bądź też osoby bez doświadczenia i wiedzy, chyba że
pod nadzorem i po przekazaniu instrukcji dotyczących użytkowania
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Należy unikać kontaktu z ruchomymi częściami.
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Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia, nie
należy zbliżać rąk, włosów, odzieży lub innych przedmiotów do ostrza
obieraczki podczas użytkowania.
Nie należy używać urządzenia na zewnątrz lub w celach komercyjnych.
Podczas użytkowania nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
Należy zawsze upewnić się, że wykorzystywane napięcie jest zgodne z
napięciem nominalnym obieraczki.
Nie należy demontować żadnych części podczas używania urządzenia.
W przypadku korzystania z przedłużacza należy upewnić się, że napięcie
przewodu jest zgodne z napięciem obieraczki.
Nie należy używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu lub
wtyczki.
W przypadku awarii urządzenia należy przerwać użytkowanie do
momentu rozwiązania problemu.
Nie należy umieszczać urządzenia na rozgrzanym palniku gazowym,
palniku elektrycznym, w ogrzewanym piekarniku lub w ich pobliżu.
Nie należy używać akcesoriów niezalecanych przez producenta
urządzenia, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem
elektrycznym lub obrażenia ciała.
Należy zachować ostrożność podczas pracy z ostrzami przyrządu,
ponieważ są one ostre i mogą spowodować obrażenia.
Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
Nie należy używać urządzenia w przypadku uszkodzenia którejkolwiek z
jego części.
Niewłaściwe użycie obieraczki może spowodować uszkodzenie mienia, a
nawet obrażenia ciała.
Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Nigdy nie należy zanurzać podstawy silnika w wodzie lub jakimkolwiek
innym płynie; zamiast tego należy przetrzeć ją wilgotną szmatką.
Wszystkie elementy dołączone do obieraczki są kompatybilne wyłącznie
z tym produktem. Nie należy używać tych części z innymi, podobnymi
produktami.
Należy zawsze wyłączać urządzenie przed montażem, demontażem,
czyszczeniem i przechowywaniem.

NALEŻY ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE
OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie
zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zapewnienie zgodności, mogą
spowodować unieważnienie prawa użytkownika do obsługi tego urządzenia.
CZĘŚCI URZĄDZENIA
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Wspornik
Ramię dociskowe
Ramię obierające
Dźwignia regulacji wysokości
Przycisk wł./wył.
Przycisk zwalniający ostrze
Uchwyt ostrza
Obrotowa podstawa
Podstawa silnika
Schowek na ostrza
Komora baterii (brak baterii w zestawie)
Port zasilania
Zasilacz sieciowy
Nożyk
Ostrza obieraczki
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PRZED UŻYCIEM
OBSŁUGA OBIERA
Przed montażem i użyciem należy wyczyścić obieraczkę i wszystkie jej
elementy. Nie należy dotykać ostrza obieraczki, ponieważ jest ostre i może
spowodować obrażenia.
CZKI
• Informacje dotyczące baterii i utylizacji
Dla najlepszych efektów należy użyć baterii alkalicznych typu AA.
Do zasilania urządzenia należy używać wyłącznie nowych
baterii tego samego typu.
Jeśli baterie nie zostaną włożone zgodnie z biegunami
wskazanymi w komorze baterii, może to skrócić ich
żywotność lub spowodować ich wyciek.
Nie należy używać równocześnie starych i nowych baterii.
Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych
(cynkowo-węglowych), akumulatorów (niklowo-kadmowych)
lub innych baterii (niklowo-metalowo-wodorkowych).
Nie wrzucać baterii do ognia.
Baterie należy przekazać do recyklingu lub zutylizować
zgodnie z państwowymi i lokalnymi przepisami.
•

Obsługa obieraczki

1. Zasilanie bateryjne
Komora baterii znajduje się w
podstawie obieraczki. Należy
upewnić się, że baterie są włożone
prawidłowo, w przeciwnym razie
obieraczka się nie włączy.
Należy przetestować obieraczkę,
podnosząc ramiona obierające ku
górnej części wspornika i naciskając
przycisk wł./wył.
Typ baterii: AA
Liczba baterii: 4 (brak baterii w zestawie)

2. Zasilacz SIECIOWY

Obieraczka może być również
zasilana przewodowo (bez
baterii) przez zasilacz sieciowy
(brak w zestawie).

Zasilacz
sieciowy

Port zasilania

OBSŁUGA OBIERACZKI
Przed montażem i użyciem należy wyczyścić obieraczkę i wszystkie jej
elementy. Nie należy dotykać ostrza obieraczki, ponieważ jest ostre i może
spowodować obrażenia.
1.

Ustawić obieraczkę na czystej i stabilnej
powierzchni. Sprawdzić, czy przycisk wł./wył.
znajduje się w pozycji „wył.”. Włożyć 4 baterie AA
do komory baterii znajdującej się na spodzie
obieraczki lub podłączyć zasilacz.

2.

Umieścić owoc lub warzywo na środku obrotowej
podstawy i delikatnie docisnąć, aby pozostało na
swoim miejscu.

3.

Opuścić ramię dociskowe nad owoc lub warzywo i
wbić w nie kolec tak, aby je zablokować.

4.

Za pomocą dźwigni regulacji wysokości ustawić
ramię obierające nad owocem lub warzywem. Nie
należy dotykać ostrza obieraczki, ponieważ jest
ostre i może spowodować obrażenia.

5.

Włączyć obieraczkę, naciskając przycisk wł./wył.
Obieraczka obierze skórkę za jednym pociągnięciem.
Gdy ramię obierające dotrze do dolnej części owocu,
obieraczka zatrzyma się automatycznie. Po
podniesieniu ramienia obierającego obieraczka
automatycznie uruchomi się ponownie. Oszczędza
to czas przy robieniu spaghetti z cukinii lub
wycinaniu spirali z warzyw bądź owoców.

6.

Podnieść ramię dociskowe i zdjąć obrany owoc lub
warzywo z obrotowej podstawy.

UWAGA: Po podniesieniu ramienia obierającego obieraczka automatycznie
uruchomi się ponownie. Aby całkowicie wyłączyć obieraczkę elektryczną,
wystarczy podnieść ramię obierające i nacisnąć przycisk wł./wył.
PRZYDATNA INFORMACJA

Obieraczka elektryczna nie może obrać skórki po obu końcach. Aby
rozwiązać ten problem, należy użyć nożyka znajdującego się w podstawie
urządzenia.

Nożyk z podstawy
urządzenia

Należy zeskrobać
resztę skórki
z końców.

Należy usunąć
pozostałe
nieczystości i oczka.

WYMIANA OSTRZA OBIERACZKI
Ostrza obierające służą do łatwego i szybkiego obierania owoców lub
warzyw. Jeśli ostrze przeskakuje, zacina się lub nadmiernie zatyka,
konieczna może być jego wymiana na jedno z zastępczych ostrzy
znajdujących się w zestawie.
1.

Należy upewnić się, że obieraczka jest wyłączona. Obrócić
obieraczkę do góry nogami i otworzyć schowek na ostrza
znajdujący się w podstawie silnika. Wyjąć jedno z
dodatkowych ostrzy obierających.

2.

Zdjąć uchwyt ostrza z ramienia obierającego, dociskając
przycisk zwalniający ostrze i odsuwając uchwyt od
wspornika.

3.

Wyjąć zużyte ostrze obieraczki, wysuwając je najpierw z
uchwytu ostrza.

Uwaga: Przed dotknięciem lub zdjęciem ostrza obieraczki należy zawsze
upewnić się, że obieraczka jest wyłączona. Podczas pracy z ostrzem nigdy nie
należy dotykać samego ostrza, lecz trzymać je za czerwoną podstawę.

4.

Zamocować szary uchwyt ostrza i czerwone ostrze
obieraczki, jak pokazano na ilustracji. Małe haczyki na
uchwycie ostrza powinny być skierowane w górę.

5.

Wyrównać nowe ostrze obieraczki z wypustkami na
uchwycie ostrza, a następnie wsunąć ostrze do
uchwytu, aż mocno zatrzaśnie się we właściwym
położeniu. Przed przejściem do kolejnego kroku należy
upewnić się, że ostrze jest dobrze przymocowane do
uchwytu ostrza.

6.

Aby ponownie zamocować uchwyt ostrza, należy
wsunąć go z powrotem do otworu na końcu ramienia
obierającego.

KONSERWACJA
Nie należy zanurzać podstawy silnika w wodzie lub innych cieczach. Należy wyjąć
baterie lub odłączyć zasilacz sieciowy przed czyszczeniem obieraczki.
OSTRZEŻENIE: NIE NALEŻY ZANURZAĆ PODSTAWY SILNIKA W WODZIE ANI
ŻADNEJ INNEJ CIECZY. PODSTAWA NIE NADAJE SIĘ DO MYCIA W ZMYWARCE.
DEMONTAŻ I CZYSZCZENIE
1. Przed czyszczeniem wyłączyć obieraczkę.
2. Zdjąć uchwyt ostrza z ramienia obierającego. Ostrożnie wyjąć ostrze
obierające z uchwytu.

3. Umyć obieraczkę i uchwyt ostrza w ciepłej wodzie z mydłem. Nie dotykać
ostrza ze stali nierdzewnej palcami. Aby usunąć resztki skórek z owoców lub
warzyw, należy ostrożnie wyczyścić ostrze szczotką.
4. Przetrzeć podstawę silnika, obrotową podstawę i ramię dociskowe wilgotną
szmatką.
5. Włożyć ostrze do uchwytu i ponownie zamocować uchwyt w ramieniu
obierającym.

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji
Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być
wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec
potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na
skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób
odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego
wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z
systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został
zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w
sposób bezpieczny dla środowiska.
Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów
określonych w obowiązujących dyrektywach WE.

