
КАРТОПЛЕЧИСТКА

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Будь ласка, уважно ознайомтесь з даною інструкцією з експлуатації та зберігайте її як довідковий посібник
протягом всього терміну експлуатації приладу.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

При використанні даного електроприладу, необхідно дотримуватися загальноприйнятих правил безпеки:

- Перед використанням приладу переконайтесь, що напруга живлення, вказана на картоплечистці,
відповідає напрузі електромережі у Вашому домі.

- Не використовуйте прилад для інших цілей, окрім призначених для нього. 
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте електропривод, його мережевий

шнур і вилку у воду або іншу рідину. 
- Вимикайте прилад та виймайте вилку з розетки після використання приладу, а також перед його

очищенням та зберіганням.
- Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці та не залишайте його ввімкненим без нагляду.
- Не допускайте контактування шнура живлення з нагрітою та гострою поверхнями, а також його

звисання з краю столу або кухонної стійки.
- Не використовуйте прилад у разі пошкодження мережевого шнура або вилки,  якщо прилад не

працює належним чином або має пошкодження. При виявленні будь-якого дефекту в приладі, не
ремонтуйте його самостійно. Зверніться до найближчого сервісного центру.

- Не використовуйте деталі та приладдя, що не входять до комплекту приладу.
- Перед завантаженням картоплі, переконайтесь, що прилад відключено від електромережі.
- Не завантажуйте більше 1 кг картоплі та не допускайте безперервну роботу очищення більше 4

хвилин.
- Переконайтесь,  що  всі  деталі  картоплечистки  зібрано  правильно,  інакше  прилад  може  не

працювати.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням.
- Не встановлюйте прилад біля опалювальних приладів та джерел тепла.
- Прилад має дуже гострі леза, які потребують досить обережного поводження при очищенні.
- Не відкривайте кришку під час роботи приладу. 



ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ:

- Перед першим використанням вимийте чашу та ніж гарячою водою.
- Перед  кожним  використанням  переконайтесь,  що  картоплечистка  надійно  стоїть  на  гумових

опорах та що її встановлено на сухій, рівній поверхні.
- Перед включенням  вилки  в  розетку  переконайтесь,  що  перемикач  встановлено в  положення

ВИКЛ.
- Встановіть чашу в корпус, а ніж на вал. Переконайтесь, що всі деталі зібрано правильно.

ВИКОРИСТАННЯ КАРТОПЛЕЧЕСТКИ:

1. Переконайтесь, що перемикач встановлено в положення ВИКЛ.
2. Переконайтесь, що всі деталі зібрано правильно, інакше прилад може не працювати.
3. Залийте  у  чашу  2-3  склянки  холодної  води,  доки  рівень  не  досягне  круглої  поверхні  на  ножі.

Завантажте картоплю у чашу не більше 1 кг за один раз. Обережно закрийте кришку.
4. Увімкніть прилад, встановивши перемикач у положення ВКЛ. Під час роботи прилад вібрує, але гумові

опори забезпечують стійке положення картоплечистки.
5. Очищення  картоплі  зазвичай  займає  близько  2-х  хвилин,  проте  слід  контролювати  процес  через

прозору кришку. Очищення картоплі різного розміру й форми може зайняти трохи більше часу, проте
не допускайте безперервну роботу очищення більше 4 хвилин. По завершенню очищення, вимкніть
прилад перемикачем, від’єднайте вилку від розетки, відкрийте верхню кришку приладу й обережно
вивантажте очищену картоплю.

6. Промийте картоплю водою та видаліть з неї залишки шкірки використовуючи ніж. 

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД:

1. Після кожного використання вимийте чашу й ніж приладу холодною водою.
2. Перед очищенням, вимкніть прилад перемикачем у положення ВИКЛ та витягніть вилку з розетки.
3. Не занурюйте електропривод, його мережевий шнур та вилку в воду чи іншу рідину.
4. Щоб очистити ніж та верхню кришку, використовуйте виключно чисту воду, без додаткових засобів.
5. Після чого, витріть насухо всі частини приладу сухим чистим рушником.
6. Не використовуйте для очищення гострі й абразивні засоби або предмети.

Верхня кришка
Чаша
Корпус приводу
ВКЛ/ВИКЛ
Гумова опора

Зберігайте для майбутнього використання.

Колір та комплектуючі можуть відрізнятися.
Даний електричний прилад не слід викидати разом
з будь-якими відходами. Прилад слід утилізувати в 
спеціальних пунктах збору для переробки. Для 
уточнення інформації, зверніться до місцевого 
сервісного центру або постачальника.

Зверніть увагу, що всі прилади, відмічені 
нижченаведеною позначкою, підлягають 
переробці. 

Цей пристрій не призначено для використання дітьми, людьми з обмеженими
можливостями та особами, що не мають досвіду або знань щодо його застосування, за
винятком того, що прилад використовується під належним наглядом й
інструктуванням особи, відповідальної за безпеку цих людей.

Не дозволяйте дітям гратися з приладом і його комплектуючими.


