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Hyvä asiakas 

Lue käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta. 

Kytkeminen verkkoon 

Varmista, että verkkojännite vastaa laitteen arvokilpeen merkittyä jännitettä. Tämä tuote 
on kaikkien voimassa olevien CE-merkintöjä koskevien direktiivien mukainen. 

 

Tutustuminen 

1. Käyttöyksikön kotelo 
2. Leikkuuterä tavallisille ruoka-aineille 
3. Leikkuterä pakastettuille ruoka-aineille (isommilla hampaailla)  
4. Sormisuoja 

  
Tärkeitä turvallisuusohjeita  

● Varoitus: Terät ovat erittäin teräviä. 
● Varoitus: Kun laitteesta on katkaistu virta, irrota aina pistotulppa seinäpistorasiasta ja 

odota, kunnes terät ovat pysähtyneet täysin ennen niiden irrottamista laitteesta. 
● Älä käytä laitetta, sen liitäntäjohtoa tai varusteita, jos niissä on merkkejä 

vaurioitumisesta. 
● Älä jätä laitetta toimimaan ilman valvo. 
● Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), jotka eivät ole fyysisesti, 

aistillisesti tai henkisesti täysin kehittyneitä tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa laitteen 
käytöstä, paitsi jos henkilöiden turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö valvoo tai 
ohjaa heitä alussa.  

● Lapsia on valvottava, jotta estetään, etteivät he leiki laitteella. 
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● Älä koske liikkuvia osia käytön aikana; se saattaa olla erittäin vaarallista. 
● Katkaise virta laitteesta aina käytön jälkeen ja irrota pistotulppa pistorasiasta. Tee 

samoin, jos laitteessa on toimintahäiriö tai ennen kuin puhdistat laitteen. 

● Kun irrotat pistotulpan pistorasiasta, älä vedä koskaan liitäntäjohdosta. 
● Valmistaja ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, jos ne johtuvat laitteen 

väärinkäytöstä tai käyttöohjeiden laiminlyömisestä. 
● Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön eikä sitä tule käyttää suurtalouksissa. 
● Turvallisuusmääräysten mukaisesti ja vaarojen välttämiseksi sähkölaitteiden 

korjauksen (mukaan lukien liitäntäjohdon vaihto) saa suorittaa vain sähköalan 
ammattilainen. Jos laitteessa ilmenee häiriöitä, ota yhteys asiakaspalveluumme. 

 

Käyttö 

Tätä laitetta voidaan käyttää kakkujen, luuttoman lihan, vihannesten tai muiden 
viipaloitavien ruoka-aineiden leikkaamiseen tai viipaloimiseen. 

Huomio! Käyttöaika on enittäin 15 minuuttia kerrallaan. Sen jälkeen pitää 

jäähdyttää moottoria vähintään 5 minuuttia, näin vältät moottorin vaurioitumisen.  

  

 
 
Leikkuterät 

 
 
 
 
 

Ennen käyttöä 

- Ennen leikkaamista tai viipaloimista sähköveitsi on kytkettävä päälle painamalla 
käyttöyksikön kotelossa olevaa liukukytkintä. 

- Leikkaa terillä hitaasti leikattavan ruokaaineen läpi painamatta liikaa. Teriä ei tarvitse 
vetää edestakaisin, koska ne alkavat liikkua heti, kun laitteeseen on kytketty virta. 

- Kun haluat lopettaa leikkaamisen, vapauta liukukytkin. 
- Muista irrottaa pistotulppa seinäpistorasiasta. 
- Odota kunnes käyttöyksikkö ja terät ovat pysähtyneet täysin. Terät irrotetaan laitteesta 

painamalla irrotuspainiketta ja vetämällä terät varovasti ulos kotelosta. 

- Aseta leikkuuterät yhdensuuntaisesti ja liitä ne toisiinsa 
työntämällä toisessa terässä oleva metallitappi toisessa terässä 
olevaan reikään.  

- Tartu teriin käyttämällä sormisuojaa ja työnnä terät 
käyttöyksikön koteloon, kunnes kuulet niiden lukkiutuvan 
paikalleen. 

- Tarkasta turvallisuussyistä, että terät ovat kunnolla kiinni 
kotelossa. Tee tämä yrittämällä vetää teriä jonkin verran ulos 
kotelosta. 

 



 

Laitteen puhdistus ja huolto 

● Katkaise virta laitteesta käytön jälkeen. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja odota, kunnes 
moottori on pysähtynyt täysin ennen puhdistamista. 

● Sähköiskun välttämiseksi älä puhdista vaippaa vedellä. Älä myöskään upota vaippaa 
veteen. 

- Kotelo pyyhitään puhtaaksi kosteahkolla, nukattomalla rievulla. 
- Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita. 
- Terät voidaan pestä astianpesukoneessa. 

Jätehuolto 

Käytöstä poistettavat laitteet tulisi viedä  jätteiden hyötykäyttöasemalle. 

 

 

Takuu 

Laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu, joka koskee valmistus- ja ainevikoja, ostopäivästä 
lukien yksilöityä ostokuittia vastaan yleisten Suomessa kulloinkin alalla voimassa olevien 
takuuehtojen mukaan. Mikäli laitetta käytetään väärin, käyttöohjeen vastaisesti tai 
huolimattomasti, vastuu syntyvistä esine- ja henkilövahingoista lankeaa laitteen käyttäjälle. 

 


