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COMPONENTE
 

 
1 Împingător 
2 Sanie 
3 Cuțit rotund 
4 Bloc motor 
5 Tavă pentru alimente 

 
 



 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MODEL 78856 
 

SPECIFICAȚII TEHNICE 
 

Putere nominală: 100 W, 220–240 V~, 50 Hz  
Carcasă: Plastic 
Cuțit: Oțel inoxidabil de la Solingen, diametru 17 cm    
Cablu de alimentare: 120 cm 
Dimensiuni: Aprox. 34,0 x 23,5 x 20,5 cm (lățime/adâncime/înălțime)  
Greutate: Aprox. 2,1 kg 
Funcționare 
continuă: 5 minute 
Caracteristici: Carcasă din plastic pliabilă, picioare pentru cupa de aspirare, sanie din 
 plastic 
Accesorii: Manual de instrucțiuni, cuțit din oțel inoxidabil, suport pentru bucăți 

mici, tavă pentru alimente 
 
Caracteristicile, tehnologia, culorile și designul aparatului sunt supuse modificării 
fără notificare prealabilă. Sunt exceptate erorile și omisiunile. 

 
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA 

 
Citiți următoarele instrucțiuni și păstrați-le 
la îndemână pentru a le putea consulta în 
viitor. 
1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu 

vârste peste 8 ani și de persoane cu 
capacități fizice, senzoriale și mintale 
reduse sau fără experiență și cunoștințe 
dacă sunt supravegheate sau au fost 
instruite cu privire la modul de utilizare a 
aparatului în siguranță și dacă înțeleg 
pericolele pe care le implică. Copiii nu se 
vor juca cu aparatul. Curățarea și 
întreținerea de către utilizator nu trebuie 
efectuate de către copii nesupravegheați. 

2.  Copiii cu vârste mai mici de 3 ani trebuie 
ținuți la distanță cu excepția cazului în 
care sunt supravegheați în mod continuu. 

3. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani trebuie să 
pornească și să oprească aparatul numai 
cu condiția ca acesta să fi fost așezat sau 
instalat în poziția normală de funcționare și 
cu condiția să fie supravegheați ori instruiți 
cu privire la modul de utilizare a aparatului 
în siguranță și cu condiția să înțeleagă 
pericolele implicate.  Copiii cu vârste între 
3 și 8 ani nu vor conecta aparatul la priză, 
nu vor regla sau curăța aparatul și nu vor 
efectua operațiuni de întreținere. 

 

 
4. Copiii trebuie supravegheați pentru a 

garanta că nu se joacă cu aparatul. 
5. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
6. Conectați aparatul numai la o priză de 

alimentare cu curent alternativ (CA) a 
cărei tensiune corespunde cu tensiunea 
de pe plăcuța cu caracteristici nominale. 

7. Nu utilizați acest aparat împreună cu un 
temporizator extern sau un sistem de 
control la distanță. 

8. Nu scufundați niciodată aparatul sau 
cablul de alimentare în apă sau alte 
lichide. 

9. Nu curățați mașina de tăiat în mașina de 
spălat vase. 

10.   Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul 
de alimentare cu mâinile ude. 

11.   Acest aparat este destinat utilizării 
domestice și similare, cum ar fi: 

 zone de tip bucătărie pentru personalul 
din magazine, birouri și alte medii de 
lucru;  

 întreprinderi agricole;  
 de către clienți în hoteluri, moteluri și 

alte unități de cazare; 
 pensiuni și case de vacanță. 

 
 



 

13.   În timpul funcționării, nu așezați aparatul 
sau cablul de alimentare lângă flăcări 
deschise. 

14.   Utilizați întotdeauna mașina de tăiat pe o 
suprafață orizontală și ordonată. 

15.   Asigurați-vă că cordonul de alimentare nu 
atârnă peste marginea blatului sau mesei, 
întrucât acest lucru poate cauza 
accidente, de exemplu în cazul în care 
copiii mici ar trage de cablu. 

16.   Întindeți cablul de alimentare astfel încât 
să preîntâmpinați situațiile în care cineva 
îl poate trage sau se poate împiedica de 
acesta. 

17.   Nu înfășurați niciodată cablul de 
alimentare în jurul aparatului, ci în jurul 
compartimentului de depozitare a 
cablului. 

18.   Scoateți întotdeauna cablul de alimentare 
din priza de perete trăgând de ștecher, 
niciodată de cablu. 

19.   Nu transportați niciodată mașina de tăiat 
ținându-o de cablul de alimentare. 

20.    Utilizați mașina de tăiat numai în interior. 
21.   Copiii nu sunt conștienți de riscurile care 

provin de la aparatele electrice și 
instrumentele de tăiat. Prin urmare, 
mașina de tăiat nu trebuie utilizată de 
copii. 

22.   Pentru a evita rănirile, împingătorul 
trebuie plasat pe sanie imediat ce 
alimentele sunt suficient de mici pentru a 
fi introduse în împingător. 

23.   Utilizați întotdeauna împingătorul pentru 
tăierea bucăților mici de alimente. 

24.   Aparatul nu trebuie folosit în alt scop 
decât cel prevăzut. Utilizați-l numai pentru 
a tăia alimente care nu conțin oase sau 
orice alte părți tari. 

25.   După utilizarea mașinii de tăiat și înainte de 
a o curăța, scoateți-o din priză și stabiliți 
lățimea de tăiere la 0. 

26.   Evitați orice contact între cablul de 
alimentare și cuțit sau orice alte margini 
tăioase. 

27.   Cuțitul este foarte ascuțit, procedați cu 
deosebită atenție atunci când îl curățați! 

28.   Manevrarea și reparațiile fără experiență 
pot duce la crearea de riscuri serioase 
pentru utilizator. Reparațiile trebuie 
efectuate numai de către serviciul nostru 
post-vânzare. 

29.   Mașina de tăiat este destinată utilizării 
domestice și nu este adecvată pentru o 
utilizare comercială. Folosiți-o numai 
pentru a tăia cantități adecvate unei 
locuințe. 

30.   Pentru a preveni defecțiunile, nu utilizați 
aparatul cu accesorii de la alți producători 
sau alte mărci. 

31.   Scoateți aparatul din priza de perete după 
utilizare și înainte de a-l curăța. Nu lăsați 
niciodată aparatul nesupravegheat atunci 
când este conectat la priza de perete. 

32.   Nu deschideți niciodată carcasa mașinii de 
tăiat. Există pericol de șoc electric. 

33.  Verificați aparatul, priza de perete și cablul 
de alimentare în mod regulat pentru a 
detecta eventualele semne de uzură sau 
deteriorare. În cazul în care cablul de 
alimentare sau alte componente par 
deteriorate, trimiteți aparatul sau suportul 
la serviciul nostru post-vânzare, pentru 
inspecție și reparație.   Reparațiile 
neautorizate pot supune utilizatorul la 
riscuri grave și anulează garanția. 

 
Atenție! Cuțitul este foarte tăios, 
prezintă risc de rănire! 

 
Producătorul nu va putea fi tras la răspundere în cazul asamblării incorecte, utilizării necorespunzătoare 
sau incorecte sau în cazul în care sunt efectuate reparații de către părți terțe neautorizate. 

 
ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL 

 

1. Îndepărtați toate ambalajele și verificați 
dacă sunt prezente toate componentele. 

2. Înainte de a utiliza aparatul pentru prima 
dată, ștergeți-l cu o lavetă umedă 
(consultați punctul „Curățare“). 

3. Așezați mașina de tăiat pe o suprafață 
orizontală, curată, solidă și uscată. 

4. Montați ambele părți ale saniei. 
5. Introduceți sania în dispozitivul de ghidare. 

Țineți-l în unghi drept și apoi înclinați-l în 
jos. 

6. Așezați împingătorul pe sanie și tava 
pentru alimente din partea stângă sub 
sanie. 

 
 



 

 
7. Conectați aparatul la o priză de perete 

conformă cu specificațiile nominale. 

 
8. Reglați grosimea de tăiere dorită între 0 și 

15 mm, rotind discul. 
 

MOD DE FUNCȚIONARE 
 

1.  Așezați alimentul care urmează a fi tăiat 
pe sanie și apăsați-l ușor contra plăcii 
care iese în afară. Alimentul nu trebuie să 
conțină oase sau alte părți tari. 

2.  Aparatul dispune de un blocaj de 
siguranță.   Apăsați simultan butonul 
dispozitivului de deblocare și butonul de 
Pornire/Oprire. Motorul pornește și puteți 
începe tăierea. 

3.  Împingeți încet sania contra cuțitului 
rotativ. 

4.  Imediat ce rămâne doar o bucată mică din 
alimentul respectiv, trebuie să utilizați 
împingătorul pentru a evita să vă răniți. 

Aparatul nu trebuie utilizat fără sanie și 
împingător. 

5.  Cuțitul se rotește cât timp țineți apăsate 
ambele butoane. Dați drumul butoanelor 
pentru a opri aparatul și așteptați până 
când cuțitul nu se mai rotește. 

6.  Atunci când ați terminat, reglați grosimea 
la „0“. 

7.  Curățați aparatul și în mod special cuțitul 
imediat după tăierea alimentelor grase (de 
ex., carne rece, brânză etc.). 

 
CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE 

 

1. Scoateți aparatul din priză înainte de a-
l curăța. 

2. Nu cufundați aparatul în apă sau orice 
alt lichid și nu îl curățați sub apă 
curentă. 

3. Ștergeți aparatul cu o lavetă umedă.  
Nu folosiți agenți de degresare. 

4. Cuțitul este fabricat din oțel inoxidabil.  
Ștergeți-l doar cu o lavetă umedă. 
Procedați cu deosebită atenție atunci 
când curățați cuțitul. 

 
Atenție:   Cuțitul este foarte tăios. 

 
 

5.
 

Din când în când, trebuie, de asemenea, 
să curățați și spațiul din spatele cuțitului. 
Mai întâi, scoateți sania înclinând-o în sus 
și îndepărtând-o din dispozitivul de 
ghidare. Apoi, rotiți șurubul din mijlocul 
cuțitului în sens orar (consultați imaginea). 

6. Scoateți cuțitul cu foarte mare atenție și 
curățați-l cu mâna în apă caldă cu un 
strop de detergent lichid. 

7. Nu lăsați cuțitul în apă, pentru a reduce 
riscul de răniri.   Reinstalați cuțitul imediat 
după curățare.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Vă recomandăm să ungeți discul dințat din 

partea din spate a cuțitului, din când în 
când, cu puțină vaselină. 

9.  Curățați carcasa în spatele cuțitului cu o 
lavetă uscată sau o perie moale. 

10.  Instalați cuțitul în ordine inversă. Interiorul 
trebuie să fie uscat înainte de a introduce 
cuțitul. 

11.   Rotiți șurubul în sens antiorar până când se 
înclichetează. 

12.   Așezați sania pe țeava saniei. 
13.  Pentru a economisi spațiu de depozitare 

(de ex., într-un sertar), puteți scoate sania 
și puteți plia apoi dispozitivul de ghidare.

 
  

Manualul de instrucțiuni poate fi descărcat utilizând adresa: www.unold.de

http://www.unold.de/



