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ОПИС ПРИЛАДУ

A  Блок мотору
B  Кнопка увімкн./вимкн.
C  Штовхач
D Тримач насадок і отвір для завантаження
E* Насадки (залежно від моделі)
 E1a  Насадка для дрібного натирання 

(металева)
 E1b  Насадка для дрібного натирання 

(металева/помаранчева пластикова)
 E2  Насадка для крупного натирання 

(червона)

 E3  Насадка для дуже дрібного натирання 
(темно-жовта)

 E4  Насадка для шинкування (світло-
зелена)

 E5  Насадка для фігурного нарізання 
(темно-зелена)

 E6  Насадка для натирання картоплі 
(світло-жовта)

F Тримач для зберігання насадок
G*  Відсік для зберігання шнура (залежно від 

моделі)

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ (ДИВ. FIG. 1)

ВИКОРИСТАННЯ (ДИВ. FIG. 2-8)

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Не використовуйте прилад впродовж більше ніж 2 хвилин.
Щоб отримати бажані результати та уникнути накопичення їжі в тримачі, використовуйте 
тверді інгредієнти.
Не використовуйте прилад для натирання або нарізання надто твердих продуктів, наприклад, 
цукру чи м’яса. Горіхи (мигдаль, грецькі горіхи, фундук, тощо) потрібно очистити від 
шкаралупи. Продукти рекомендується порізати на шматки, щоб спростити їхню подачу через 
отвір для завантаження.

ОЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ (ДИВ. FIG. 9-10)

•  При забрудненні пластикових елементів продуктами на зразок моркви, візьміть на ганчірку 
трохи олії, протріть їх та очистіть звичним способом.

ЗБЕРІГАННЯ (ДИВ. FIG. 11-12)

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ

ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДІ
•  "Насадка не фіксується в тримачі 

належним чином, не чути клацання".
Переконайтесь, що насадка до кінця зайшла у 
тримач (fig.3).
Щоб перевірити, чи правильно встановлена 
насадка, натисніть на кнопку увімкн./вимкн. перед 
подачею їжі через отвір для завантаження.(fig.4).

•  "Не вдається зняти насадку після 
використання".

Щоб зняти насадку після використання, розблокуйте 
і повторно заблокуйте тримач (fig.7). Після цього 
можна вийняти насадку (fig.8).

•  "Насадка доволі важко встановлюється 
і виймається, це нормально?"

Так, коли прилад новий. З часом, при 
використанні приладу, встановлювати та знімати 
насадки буде легше.

Для кожного типу продукту використовуйте рекомендовані насадки (див. таблицю на сторінці D)

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

A  Блок мотора
B  Кнопка вкл./выкл.
C  Толкатель
D  Держатель насадок и отсек для загрузки
E* Насадки (в зависимости от модели)
 E1a Насадка–мелкая терка (металлическая)
 E1b   Насадка–мелкая терка 

(металлическая/оранжевый пластик)
 E2 Насадка–крупная терка (красная)

 E3  Насадка–сверхмелкая терка (темно-
желтая)

 E4  Насадка для шинковки (светло-зеленая)
 E5  Насадка для волнистой нарезки 

(темно-зеленая)
 E6  Насадка–терка для драников 

(светло-желтая)
F  Заглушка для хранения
G* Отсек для хранения шнура питания (в 
зависимости от модели)

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (СМ. РИС. 1)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА (СМ. РИС. 2–8)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Не используйте прибор без перерыва более 2 минут.
Загружаемые продукты должны быть твердыми, чтобы обеспечить хорошее качество 
перемалывания и предотвратить накопление продуктов в держателе насадок.
Не используйте прибор для измельчения или резки слишком твердых продуктов, таких как 
сахар или мясо, а также для удаления скорлупы с орехов (миндаля, грецких орехов, фундука 
и т. д.). Предварительно порежьте продукт на кусочки, чтобы облегчить его подачу через 
отсек для загрузки.

ОЧИСТКА ПРИБОРА (СМ. РИС. 9 И 10)

•  В случае окрашивания пластиковых деталей, например, после измельчения моркови, протрите их 
кусочком ткани, слегка смоченной в растительном масле, а затем очистите обычным способом.

ХРАНЕНИЕ (СМ. РИС. 11 И 12)

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ
•  «Насадка не полностью установлена в 

держателе, я не слышал щелчок».
Просто полностью вставьте насадку в держатель 
(рис. 3).
Перед загрузкой продуктов в отсек нажмите кнопку 
вкл./выкл. и проверьте правильность установки 
насадки (рис. 4).

•  «После использования я не могу снять 
насадку».

Чтобы снять насадку после ее использования, 
поверните держатель для его разблокировки, а потом 
снова установите его на место (рис. 7), 
после чего насадку можно будет извлечь (рис. 8).

• «Держатель насадок довольно 
сложно устанавливать и снимать - это 
нормально?»

Да, нормально, когда прибор еще новый. Со временем 
устанавливать и снимать держатель станет проще.

Используйте насадку, предназначенную для каждого типа продукта (см. таблицу на стр. D)
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