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Használati útmutató 

ELEKTROMOS SZELETELŐ 

R-5910 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással 
részletesen ismerkedjen meg.  Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai 
szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.  
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG 

• Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik 
meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik 
felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be 
nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata  nincs 
összhangban a jelen útmutató  feltételeivel.  

• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon 
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik 
az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. 

• A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz 
csatlakoztassa. 

FIGYELMEZTETÉS 
• A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy 

lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező 
személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék 
biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az 
esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, 
karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. 
A készüléket és a  tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol. 

• Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. 
• Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. 
• A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító 

által. 
• Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden 

esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett 

a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása 
esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a 
készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés 
veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a 
márkaszervíz munkatársaira. 

• A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen 
esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent. 
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• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne 
lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületetekkel. 

• Soha ne húzza a készüléket a csatlakozó kábelnél fogva és a kábelt ne tekerje 
a készülékre. 

• A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Ne használja a 
készüléket kültérben. 

• Óvja a készüléket vízzel és egyéb folyékony anyaggal való közvetlen 
érintkezéstől. 

• Ne használja a készüléket párás környezetben vagy mosogató, vízzel telt 
edények, stb. közelében. Ne mossa a készüléket mosogatógépben. 

• Amennyiben víz éri a készüléket, azonnal húzza ki a hálózatból. 
• Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel. 
• A készüléket egyenes és stabil felületre állítsa. 
• Hálózatra csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy ki van-e kapcsolva a 

készülék. 
• Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül. 
• Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy 

elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében. 
• A berendezés felülete üzemelés során felmelegedhet. Ne nyúljon csupasz 

kézzel a készülék forró felületéhez. 
• A berendezést ne takarja le és ne tegyen rá semmiféle tárgyat. 
• Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok 

közelében. 
• A készüléket bármilyen mozgatás előtt húzza ki a hálózatból. 
• Tisztítás vagy tárolás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni. 
• A szeletelő korong nagyon éles. A szeletelő koronggal bánjon fokozott 

elővigyázatossággal. 
• A készüléket csak a megfelelően elhelyezett adagolólappal és tolólappal 

használja. A szeletelendő élelmiszert soha ne nyomja a szeletelő koronghoz 
ujjai segítségével. 

• A készülék kenyér, felvágottak, sajt, zöldség szeletelésére alkalmas. 
• A csomagolóanyagot tartsa gyermekektől távol, fulladás veszélye áll fent. 
• Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. 
• A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Adagolólap 
2. Tolólap 
3. Alaplap 
4. Vezetőrúd 

5. Szeletelő korong 
6. Szeletelő korong biztosíték 
7. Szelet-vastagság beállító 
8. Be- és kikapcsolás

 
ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 

• Távolítsa el az összes göngyöleget. 
• A készüléket mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” fejezetet. 

 
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

• A készüléket helyezze egyenes és stabil felületre. 
• Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. 
• A szelet-vastagság szabályzóval állítsa be az élelmiszerszeletek vastagságát. 
• A szeletelendő élelmiszert helyezze a tolólapra.  
• A Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be a készüléket. A szeletelő korong 

forogni kezd. 
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• Szeletelés során a tolólapot folyamatosan mozgassa előre és hátra, s eközben 
az adagolólappal nyomja az élelmiszert a szeletelő koronghoz. 

Megj.: Vékony szeletek eléréséhez a szeletelő korongot törölje át nedves ruhával, 
hogy az élelmiszer ne tapadjon rá. Ellenőrizze, hogy eközben a készülék legyen 
kihúzva a hálózatból. 
• Ne hagyja a készüléket folyamatosan járni 10 percnél hosszabb ideig. 

 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS 

• Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki,  húzza ki a hálózatból és hagyja 
teljesen kihűlni.  

• A készülék külső felületét nedves ruhával vagy szivaccsal törölje le. 
• A levehető részeket (az adagoló- és tolólapot) tisztítsa közömbös ph-jú 

tisztítószeres forróvízben vagy mosogatógépben. 
• Szükség esetén a csúszásgátló lábakat mossa le alkohol tartalmú 

tisztítószerrel.  
• Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket. 
• Tárolás előtt ellenőrizze, hogy a berendezés teljesen tiszta és száraz-e. A 

készüléket tárolja eredeti göngyölegben, száraz és hűvös helyen. 
 
A SZELETELŐ KORONG LESZERELÉSE ÉS TISZTÍTÁSA 

• A készülék szétszerelése 
előtt ellenőrizze, hogy ki 
van-e húzva a hálózatból. 

• Emelje fel a korong 
közepén lévő biztosíték 
egy részét és fordítsa az 
óramutató járásával 
azonos irányba, ld. az 
ábrát. 

• Vegyen védőkesztyűt és 
vegye ki a szeletelő korongot. 

• A szeletelő korongot óvatosan mossa le közömbös ph-jú tisztítószeres oldatba 
mártott ruhával vagy szivaccsal, öblítse le, majd szárítsa meg. 

• A korongot tegye vissza és fordított eljárással gondosan rögzítse. 
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• A szeletelő korong nagyon éles, ezért bánjon vele fokozott 
elővigyázatossággal. 

 
JAVASLATOK, TIPPEK SZELETELÉSHEZ 

• A szeletelőgépet hús, felvágottak, sajt, gyümölcs, zöldség, kenyér illetve 
sütemények szeletelésére lehet használni. 

• Ha húst szeretne nagyon vékony szeletekre vágni, előtte a húst tegye be egy 
időre a fagyasztóba, hogy keményebb legyen (de ne fagyjon meg!). 

• A gyümölcsöt vagy zöldséget szeletelés előtt tisztítsa meg a magoktól. 
Szeletelhet pl. ananászt, uborkát, cukkinit, burgonyát, káposztát, sárgarépát, 
stb. 

• Sült hús (csont nélküli) szeleteléséhez hagyja a húst legalább 15-20 percig 
állni. A hús így megőrzi a levét és könnyebben szeletelhető. 

• A sajtot szeletelés előtt le kell hűteni. 
• Felvágottak szeletelése előtt húzza le azok héját. Az adagolólap folyamatos és 

könnyed nyomásával egyenlő vékony szeleteket ér el. 
• A firssen sült kenyeret hagyja szeletelés előtt kihűlni. Vékony kenyérszeletek 

eléréséhez a kenyeret hagyja legalább 1 napig szikkadni. 
• Édes bagett, kuglóf és más sütemények szeleteléséhez szintén használható a 

berendezés. 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK  
Névleges feszültségtartomány 230 V 
Névleges frekvencia 50 Hz 
Névleges teljesítmény 200 W 

 
A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva. 
 
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉHEZ 
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.  
 
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt 
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen 
termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében 
helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban 
illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, 
hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk 
helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is 
segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre 
és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - 
lehetséges negatív hatások megelőzésében is.  
 
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó 
alapkövetelménynek.  


