
 

 

 

Чопър R-515 

 

Инструкция за употреба 

 

 

Важни предохранителни мерки 

• Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тези инструкции за употреба 

и ги запазете за бъдещи справки. 

• Проверете дали напрежението, посочено на уреда, съответства на местното 

мрежово напрежение, преди да свържете уреда. 

• Не използвайте уреда, ако захранващият кабел, щепселът или други части са 

повредени. 

• Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от 

производител, сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се 

избегне опасност. 

• Никога не потапяйте мотора във вода или друга течност, нито го изплакнете под 

течаща вода. Използвайте само влажна кърпа, за да почистите мотора. 

• Пазете уреда далеч от деца. 

• Не превишавайте количествата и времето за обработка, посочени в таблицата. 

• Оставете горещите съставки да се охладят, преди да ги нарежете (макс. 

Температура 80 ℃).  

• Нарежете големи съставки на парчета от приблизително 2 см преди да ги 

обработвате. 

• Ако ножа е блокиран, отстранете моторното тяло и капака и отстранете 

съставките, които блокират ножа с шпатула. 

• Избягвайте да докосвате режещите ръбове на ножа при боравенето с него.  

• Режещите ръбове са много остри и лесно бихте могли да се порежете на тях. 

• Изчакайте, докато ножчетата не спрат да се въртят, преди да свалите капака. 

• Този уред е предназначен само за домакински нужди. 

• Вижте таблицата за препоръчителните количества и времената за обработка. 

Ще постигнете най-добрия резултат, ако се придържате към тези количества и 

времената за обработка.. 

• Изключете уреда и го изключете от контакта, преди да смените аксесоарите или 

приближавате части, които се движат по време на работа. 

• Винаги изключвайте уреда от захранването, ако той остане без надзор и преди 

монтаж, разглобяване или почистване. 

• Този уред не трябва да се използва от деца. Пазете уреда и неговия кабел далеч 

от деца. 

• Уредите могат да се използват от хора (включително деца до 8 год.) с намалени 



 

физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, 

ако те са били наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда 

по безопасен начин и ако разбират свързаните с това опасности. 

• Децата не трябва да играят с уреда. 

• Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца без 

надзор. 

• Бъдете внимателни, ако горещата течност се изсипва в чопъра, тъй като тя може 

да бъде изхвърли внезапно пара. 

• Бъдете внимателни, когато боравите с острите ножове, когато изпразвате купата 

или по време на почистване. 

• Уредът се използва само като чопър, не го използвайте с друга цел. 

 

Описание на уреда (Фиг. 1) 

1. Моторно тяло 

2. Капак            

3. Нож 

4. Купа 

5. Пръстен против плъзгане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преди първа употреба 

Почистете внимателно частите, които ще влязат в контакт с храната, преди да 

използвате уреда за първи път (вижте раздел "Почистване"). 

 

Начин на употреба 

1. Извадете капачките на ножовете. 

2. Поставете ножа върху щифта в средата на купата. 

3. Поставете съставките в купата.  

Вижте таблицата по-долу за препоръчителните количества и времената за обработка. 

Ще постигнете най-добри резултати, ако се придържате към количествата и времето за 

обработка в таблицата.  

Продукт Количество Подготовка 

Месо 200 г Отстранете костите, сланината и хрущялите 

Нарежете на парчета от 1-2 см 

Подправки 50 г. Отстранете стеблата 

Сирене 100 г. Нарежете на парчета от 1-2 см 

Хляб 75 г. Нарежете на парчета от 1-2 см 

Твърдосварени яйца 6 бр. Нарежете на половинки и четвъртинки 

Лук 200 г. Нарежете на две главите лук 

Бисквити 150 г. Натрошете на парчета 

Меки плодове 200 г. Махнете дръжките 

 



 

Бележка: По точка 1 месо натоварването се счита за най-неблагоприятното. 

- Свинско месо : Max. 200 g 

При приготвяне на храни като свинско месо, други меса, пържола и т.н. макс. 

количеството на сместа е 200 грама. Работното време е макс. 15 секунди, а периодите 

на почивка са 2 минути след всеки цикъл на работа. След това оставете уреда да се 

охлади до стайната температура. 

 

4. Поставете капака на купата.  

5. Поставете моторното тяло върху капака.  

Уверете се, че позиционирането на капака и на моторното тяло са точно 

противоположни. 

Натиснете надолу превключвателя на моторното тяло (отгоре), за да започнете процеса 

на нарязване. 

Когато нарязвате меки съставки (например лук, магданоз или постно говеждо) 

препоръчваме ви да натиснете няколко пъти. 

 

Забележка: 

1. Уредът може да използва непрекъснато максимум 15 секунди. Преди да се 

използва отново, трябва да се охлади достатъчно. 

2. Не използвайте уреда за трошене на лед. 

3. Уредът е подходящ само за течни съставки, меки плодове и месо. Нарежете 

плодовете първо на парчета. Не използвайте твърди плодове. 

 

Почистване 

Не използвайте абразиви, телени четки, алкохол и др., за да почистите уреда. 

Никога не потапяйте мотора във вода и никога не го мийте в съдомиялната машина. 

1. Изключете уреда и го разглобете. 

За по-добро почистване можете също да махнете уплътнителния пръстен и 

нехлъзгащия ринг. 

2. Почистете купата, капака, ножчето, уплътнителния пръстен и нехлъзгащия се пръстен 

с топлата вода с малко препарат за миене. 

3. Почистете моторното тяло с влажна кърпа. 

 

Не започвайте работа с уреда ако аксесоарите са все още в купата 

 
Какво трябва да направите ако уредът не работи? 
Проверете следното: 
- Дали уреда е включен в захранването; 
- дали капакът е правилно фиксиран към моторното тяло. 
 
Ако уредът продължава да не работи? 
Свържете се с оторизиран сервиз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ПРОДУКТА В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2002/96/EC. 

В края на експлоатационния живот продуктът не трябва да се изхвърля с домакинските 

отпадъци. 

Необходимо е да се отнесе в специален местен център за разделно събиране на 

отпадъци или на предлагащ подобна услуга търговец. 

Разделното изхвърляне на домакинските електроуреди води до избягване на 

възможните отрицателни последици за околната среда и здравето, които произтичат от 

неподходящото изхвърляне, и позволява повторно използване на ценни материали за 

постигане на значителни спестявания на енергия и ресурси. Продуктът е обозначен със 

задраскано кошче за отпадъци като предупреждение за разделното му изхвърляне. 
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