
WAŻNE OSTRZEŻENIA

* Przeczytać uważnie przed użyciem urządzenia.
* Sprawdzić, czy napięcie w gniazdku jest zgodne z napięciem wskazanym
   na tabliczce znamionowej urządzenia.
* Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
* Urządzenie przechowywać z dala od dzieci.
* Nie dotykać uruchomionych części urządzenia.
* Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, odłączyć je od prądu.
* Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone 
lub jeśli urządzenie jest niesprawne; wszelkie naprawy, w tym wymiana przewodu 
zasilającego muszą być wykonywane wyłącznie przez centrum serwisowe Ariete
lub przez koncesjonowanych techników ARIETE, co pozwoli na uniknięcie 

jakiegokolwiek ryzyka.
* Unikać kontaktu urządzenia z gorącymi powierzchniami.

* Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
* Nie uruchamiać urządzenia pustego.
* Urządzenie w kontakcie z niektórymi warzywami, np.: marchewką, może 
   przejmować ich kolor - należy je przetrzeć oliwą.
* Nie wystawiać urządzenia na działanie sił przyrody.
Urządzenie odpowiada dyrektywie 2006/95/EC i EMC 2004/108/EC.

Dystrybucja w Polsce: GERO Sp. z o.o. 
00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47/1

model 261

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przecierak do warzyw i owoców

PASSI new



Opis urz ądzenia Sposób u życia
1. Pojemnik Urządzenie z zamontowanym ostrzem i tarczą umieścić nad powierzchnią gotową 
2. Tarcze do przyjęcia rozdrobnionej żywności.
3. Ostrze
4. Uchwyt Urządzenie uruchomić za pomocą włącznika 5.
5. Włącznik Włącznik można przesunąć do przodu lub tyłu (obustronne obroty ostrza).
6. Przycisk uwalniania uchwytu Do urządzenia dołączona jest specjalna szpatułka 7.

7. Szpatułka
8. Kabel elektryczny z wtyczk ą

Włożyć do pojemnika przygotowaną do rozdrobnienia żywność (małe części 

obranych warzyw lub owoców) tak, aby nie przekroczyć poziomu max.
W urządzeniu nie można przecierać żywności zbyt twardej.

W wypadku dłuższego korzystania z urządzenia, zaleca się robienie krótkich 

przerw (ok. 1 minuta) po 5 minutach pracy.

Wybór tarczy zależy od wyboru stopnia rozdrobnienia żywności.

Konserwacja
PASSI jest znakomitym, prostym w użyciu urządzeniem przenaczonym do Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, odłączyć je od prądu.
rozdrabniania żywności, w szczególności warzyw i owoców. Urządzenie Odłączyć uchwyt od pojemnika za pomocą przycisku uwalniającego uchwyt 6.
nie może być używane do rozdrabniania żywności o zbyt gęstej konsystencji 
lub zbyt twardej. Pojemnik, ostrze, tarcze i szpatułka mogą być myte w zmywarce Rys. C.
Urządzenie składa się z uchwytu, pojemnika na żywność, metalowego ostrza
oraz trzech tarcz. Urządzenie wykonane jest z materiałów spełniających wymogi Uchwyt czyścić wilgotną szmatką.
prawa europejskiego. Nie zanurzać uchwytu w wodzie ani w innych płynach.


