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Елекрически нож 
R-5910 

 
Инструкция за употреба 

 
Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди употреба, за да избегнете повреда поради 
неправилна употреба и да разберете по-добре функциите на този продукт. Обърнете специално 
внимание на мерките за безопасност. 
Ако предадете устройството на трета страна, тези инструкции за експлоатация също трябва да 
бъдат предадени. Моля, запазете ги за бъдещи справки.
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Важни предохранителни мерки 
• Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди употреба. 

• Пазете настоящите инструкции за бъдещи препратки. 

• Проверете дали мрежовото напрежение съответства на посоченото в уреда.  

• Уредът може да се използва само за битови нужди и за домакински или други подобни приложения:  
- кухненски помещения на персонала, в магазини, офиси и други; 
- От клиенти в хотели, мотели и други; 
- Тип среда:  

• ферми 
• настаняване на база нощуска със закуска. 

• Използвайте уреда само по начина, посочен в тези инструкции.  

• Никога не използвайте устройството в близост до вана, душ, мивка или други съдове с вода. 

• Никога не използвайте този уред в близост до вода. 

• Никога не използвайте този уред с мокри ръце. 

• Ако по някаква причина уреда се намокри, незабавно извадете кабела на контакта. 

• Информирайте потенциалните потребители за тези инструкции.  

• Никога не оставяйте уреда без надзор, когато се използва.  

• Уредът трябва да се използва само по предназначение. Производителят не поема отговорност за 
евентуални повреди, причинени от неправилна употреба. 

• Децата и хората с увреждания не винаги са наясно с опасността от използването на ел.уреди.  

• Този уред не трябва да се използва от деца. 

• Този уред може да се използва от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности 
или с липса на опит и знания, ако са инструктирани относно използването на уреда по безопасен 
начин и ако разбират опасностите. 

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

• Съхранявайте уреда и кабела далеч от деца. 

• Това устройство не е играчка, Децата не трябва да играят с този уред. Не оставяйте малките деца 
или хората с увреждания да си играят с него. 

• За да осигурите безопасността на децата си, моля, съхранявайте всички опаковки (пластмасови 
торби, кутии, полистирол и др.) далеч от деца. 

• Внимание ! Не позволявайте на малки деца да играят с фолиото-има опасност от задушаване 

• От време на време проверявайте кабела за повреди. Никога не използвайте уреда, ако кабела или 
уреда показва са повредени.  

• Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност.   

• Никога не го поставяйте в съдомиялна. 

• Не поставяйте уреда върху горещи повърхности.  

• Не работете с уреда с повреден кабел или щепсел или ако уредът е повреден по какъвто и да е 
начин.  

• Ако захранващият кабел или уредът са повредени, той трябва да бъде заменен от производителя 
или неговия сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност.. 

• Изключете кабела от контакра преди почистване,поддръжка или поставяне/отстраняван на 
аксесоари. 

• Никога не използвайте уреда нна открито и винаги го поставяйте на сухо място. 

• Никога не използвайте аксесоари, които не се препоръчват от производителя. Те могат да 
представляват опасност за потребителя и да застрашат работата на уреда.  

• Никога не използвайте други аксесоари, освен предоставените. 

• Никога не премествайте уреда, като дърпате кабела. Уверете се, че кабелът не да се закачи по 
никакъв начин.   

• Никога не навивайте кабела около уреда и не го огъвайте 

• Уверете се, че захранващият кабел не влиза в контакт с горещи части на това устройство. 

• Уверете се, че уредът е охладен преди почистване и съхранение.  

• Температурата на достъпните повърхности може да бъде много висока, когато уредът работи. 
Никога не докосвайте тези части на ureda, за да избегнете изгаряне.  

• Уверете се, че уредът не влиза в контакт със запалими материали, като завеси, кърпа и др., А 
захранващият кабел и щепселът не влизат в контакт с вода.  

• Преди почистване винаги изключвайте уреда от контакта и го оставяйте да се охлади.  

• Този уред не е предназначен за работа с външен таймер или система с дистанционно управление. 

• Винаги поставяйте уреда на равна повърхност. Не покривайте устройството и да не поставяйте 
нищо върху него. 
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• Винаги изключвайте от контакта, когато уредът не се използва. 

• Когато използвате удължителен кабел, винаги се уверете, че кабела е разгънат. Използвайте само 
удължени кабели с одобрен CE. Входната мощност трябва да бъде поне 16A, 250V, 3000W. 

• Неправилната употреба може да повреди уреда и да причи наранявания. 

• Това устройство е предназначено за домашна употреба, отговаря на стандартите, свързани с този 
тип продукт. 

• Уредът трябва да се използва и да се постави върху маса или равна и стабилна повърхност. 

• Уредътът не трябва да се оставя без надзор, когато е свързан към захранването. 

• Продуктът не трябва да се използва, ако е бил изпускан или има видими следи от повреда или ако 
тече. 

• Този уред е предназначен само за домашна употреба.  

• Относно начините на почистване, вижте долния параграф на инструкциите за употреба. 

 
Внимание ! 

• Винаги изключвайте захранването, ако оставите без надзор и преди сглобяване, разглобяване 
или по време на почистване. 

• Изключете уреда и изключете от контакта, преди да смените аксесоарите към частите, които се 
движат по време на работа.  

• При неправилна употреба могат да възникнат потенциални наранявания.  

• По отношение на инструкциите за почистване на повърхности, които са в контакт с храна или 
масло, вижте параграф "почистване". 

• Относно инструкциите за използване на аксесоарите и работните времена, вижте по-долу. 

• При неправилна употреба могат да възникнат наранявания. При работа с режещите остриета 
трябва да се внимава, тъй като те са изключително остри. 

• Никога не натискайте с пръсти храната, която искаме да нарежем.  

• Този уред трябва да се използва с плъзгащата се подаваща маса и държача на детайла на 
място, освен ако това не е възможно поради размера или формата на храната.. 

• Изберете плоска работна повърхност. 

• Не режете твърди храни: замразено месо или с кости. 

 
Вашата машина за рязане на храна е подходяща за рязане на хляб, всички видове шунка, месо, колбаси, 
зеленчуци и др. 
 

 
Описание на уреда 

 
 
1 Бутало 
2 Плъзгаща плоча 
3 Метална рамка  
4 Водачи, които придвижват храната към ножа. 
5 Нож от неръждаема стомана 190mm 
6 Система за поставяне/изваждане на ножа 
7 Бутон за регулиране на дебелината на продукта 
8 Бутон вкл./изкл. 
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Преди първа употреба 
• Преди първата употреба извадете устройството и всички аксесоари и внимавайте с острите аксесоари. 
• Почистете уреда съгласно инструкциите в раздел "Почистване". 
• Поставете уреда на подходяща плоска, стабилна повърхност. 
 

Начин на употреба 
Разгънете напълно захранващия кабел.  
Проверете дали напрежението в дома Ви, съответства на посоченото на апарата.  
Включете уреда в контакт, (заземен, ако устройството е от клас I), за да избегнете всяка опасност.  
Изключете кабела от контакта преди всяка операция по почистване, по поддръжка и сглобяването на 
аксесоари. 
Поставете уреда на маса или на равна повърхност. 
Никога не модифицирайте уреда. 

 
1. Задайте дебелината на рязане с помощта на бутона в 

задната част на уреда. (Фиг. 1) 
2. Включете в контакта. 
3. Натиснете бутона вкл. / изкл. в позиция „включено“ ножа започва 
да се върти 
4. Поставете продуктите, която ще бъде нарязани, върху плъзгащата 
се плоча и внимателно я насочете с тласкача към острието. 
5. Движете плъзгащата се плоча напред и назад,като леко натискате. 
 
Забележка : 
• За да изрежете тънки филийки, преди да започнете да режете 
спрете машината и овлажнете острието с кърпа. Това предпазва храната от прилепване към острието. 
• Буталото трябва да се постави над плъзгащата се плоча, 
• Не използвайте устройството за повече от 10 минути цикъл на работа. 
 
Внимание! Ножа е много остър и може да причини сериозни изрязвания 
 

Почистване и поддръжка 
• Преди почистване, Винаги: изключете уреда и го оставете да се охлади.  

• Почистете корпуса на уреда с гъба или мека влажна кърпа. 

• Частите (сменяеми), които са в контакт с храната като плоча, бутало, вилици, шпатула и др. Могат 
да се мият с гореща вода с гъба и мек препарат или да се поставят в съдомиялната машина.  

• Никога не потапяйте уреда във вода или в друга течност!  

• Не използвайте абразивни почистващи препарати, метални четки или други режещи предмети. 

• Моторът не се нуждае от смазване. 
 
 

Смяна на ножа 
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За да отстраните ножа и да го почистите, уверете се, че превключвателят е изключен и устройството е 
изключено от контакта. 
• Повдигнете централната част на острието (вградена за тази цел) и завъртете по посока на часовниковата 
стрелка. 
• Внимателно отстранете основната плоча, като използвате ръкавица. 
• Измийте с влажна кърпа или гъба и веро. 
• Изплакнете и избършете внимателно ножа. 
• Избържете със суха кърпа. 
 
Внимание! Изплакнете и избършете внимателно ножа 
• Сменете острието, като завъртите в обратна посока. 
• Почистете краката на вендузите с почистващ препарат или препарат за почистване на стъкло, за да 
отстраните мазни следи. 
 

Съвети 
• За да нарежете парче месо или риба, много фино, поставете парче, което да се отреже във фризера, за 
да се втвърди. Времето зависи от изрязания продукт и дебелината му. (Максимум 1 час) 
• Месото трябва да бъде обезкосттено преди рязане 
• Можете също да използвате уреда за рязане на  зеленчуци като краставица, лук, тиквички. , , също за 
сирене, плодове, хляб и сладкиши. 
 
Семената на плодовете трябва да бъдат отстранени преди рязане. 
 
Горещи печени меса: телешко, свинско, агнешко, шунка 
При нарязване на топло обезкостено печено месо го извадете от фурната поне 15 до 20 минути преди 
нарязването. Те ще върнат повече натурални сокове и ще нарязват равномерно, без да се трошат. 
Нарежете печеното, ако е необходимо, за да се побере на тавата за храна. Ако печенето е завързано, 
изключете двигателя и отстранете канапа. 
 
Тънко нарязано телешко 
Оставете гърдите за една нощ в марината. Преди нарязване изцедете и запазете маринатата. Подсушете с 
хартиени кърпи. 
Отстранете излишната мазнина. Нарязва се добре охладеното месо до желаната дебелина. За да се 
сервира горещо, поставете резените върху жароустойчивото блюдо и добавете от маринатата. печете в на 
250 ° С в продължение на 30 минути 
 
Сирене 
Охладете преди нарязване. Покрийте с фолио, за да остане влажнo. Преди сервиране нека сиренето 
достигне стайна температура. това повишава естествения аромат. 
 
Колбаси 
Колбасите се запазват по-дълго време и запазват аромата, ако се нарязват. Отстранете всяка пластмаса 
или корпус преди нарязването. Използвайте постоянен, лек натиск за равномерни филийки. 
 
Плодове и зеленчуци 
Уредът е подходящ за нарязване на много зеленчуци и плодове, включително картофи, домати, моркови, 
зеле (за салата), патладжан, тиква и тиквички. Картофите могат да бъдат нарязани на дебели филийки за 
ястия или на тънки за чипс. Пресният ананас може да бъде нарязан лесно. Отрежете отгоре, обелете я и я 
наряжете. 
 
Хляб, кекс, бисквити 
Прясно изпеченият хляб трябва да се охлади преди нарязване. Използвайте еднодневен или леко остарял 
хляб за допълнително тънко нарязано за препичане. Вашият нож е идеален за всички видове хляб, торта и 
кекс. За бисквитките или охладете тестото в хладилник, нарежете на парчета по желание. 
 

Съхранение 
- Уверете се, че устройството е напълно охладно и сухо. 
- Не увивайте кабела около уреда, тъй като това ще причини повреда. 
- Съхранявайте уреда на хладно и сухо място. 
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Спесификации 
Напрежение  220-240V~ 50/60Hz 
Мощност  200W 
Клас    Class II 
          
Характеристиките могат да се променят без предварително предотвратяване 
Внимание: За да се намалят до минимум рисковете от токов удар, в случай на повреда, да не 
се отваря кутията, а да се потърси квалифициран техник за ремонт. 
Този уред отговаря на директивите на ЕО, той се контролира според всички действащи европейски 
директиви, като: електромагнитна съвместимост (EMC) и ниско напрежение (LVD)..  
Този апарат е проектиран и произведен по отношение на последните предписания за безопасност и 
технически спецификации.  

 
 
 
 
ВАЖНА  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ПРАВИЛНОТО  ИЗХВЪРЛЯНЕ  НА  ПРОДУКТА   В СЪОТВЕТСТВИЕ 
С ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕО НА ЕО. 
Накрая на жизнения му цикъл този продукт не трябва да се изхвърля като битов отпадък. 
Трябва да бъде занесен в определения от властите център за разделно събиране на отпадъци или при 
посредник, осигуряващ тази услуга. 
Разделното изхвърляне на домашни уреди предотвратява възможните негативни последствия за околната 
среда и здравето, произтичащи от неправилното изхвърляне и позволява да бъдат отделени съставящите го 
материали като така значително се спестяват енергия и ресурси. За да напомня за необходимостта 
домашните уреди да се изхвърлят отделно, продуктът е маркиран със задраскан контейнер на колела. 
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