
«Pocket» Elektromos konyhai kés 
Cikkszám: 25887 
 

Használati utasítás 

Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és őrizze meg későbbi használatra. 

A "Pocket" elektromos konyhai kés ideális eszköz fagyasztott termékek és ropogós ételek vágásához. 

 
UTASÍTÁS 
1. Az univerzális kés ropogós ételek (főtt hús, kenyér, gyümölcs, zöldség, stb.) vágására alkalmas. 
2. A kemény termékekhez alkalmas kés főként fagyasztott élelmiszereket vág fel. 
3. Soha ne próbáljon csontot vágni vele. 
4. A kések mindig élesek maradnak a használat közbeni súrlódás miatt. Nem szabad élezni őket. 
 
ÖSSZESZERELÉS 
1. Mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból, amikor pengét cseréli, vagy ha a készüléket nem 
használja. 
2. A kések nagyon élesek. A késeket mindig a tompa oldaluknál vagy a késtartónál fogja meg. 
3. Amikor a kések szét vannak választva, az egyik kés csapját be kell csúsztatnia a másik kés 
hornyába, amíg össze nem illeszkednek. 
4. Fogja meg a késeket a késtartónál, és tartsa a pengerésszel lefelé. Kattanásig tolja be őket a 
motorrészbe. 
 
HASZNÁLAT 
1. Csatlakoztassa a dugót a konnektorhoz. 
2. Nyomja meg a biztonsági kapcsolót, miközben a szerszámot a fogantyúnál fogja. Ezután 
hüvelykujjával nyomja meg a be-/kikapcsolót, és csúsztassa előre. 
3. A leállításhoz engedje el a kapcsolót. 
 
TIPPEK 
1. Hagyja, hogy a kés magától átcsússzon az ételen. Fűrészmozgás nem szükséges. 
2. Vágja a csontot körbe-körbe. Soha ne próbáljon átvágni egy csontot. 
 
TISZTÍTÁS 
1. Húzza ki a dugót a konnektorból. 
2. A kések meleg szappanos vízben tisztíthatók. Alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat. 
3. A motorrész és a kábel nedves ruhával tisztítható. 
4. Soha ne merítse a motorrészt vízbe vagy más folyadékba, és soha ne tartsa folyó víz alá. 
 
BIZTONSÁG 
1. Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Így elkerülheti a rövidzárlatot. 
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket működés közben. Különös figyelmet kell fordítani a 
készülékre, ha gyerekek vannak a közelben. 
3. Húzza ki a dugót a konnektorból, ha a készüléket nem használja, a tartozékok felszerelésekor vagy 
eltávolításakor, valamint a készülék tisztítása előtt. 
4. Kerülje a mozgó alkatrészek megérintését. 
5. Ha a készülék vagy a kábel megsérült, azt javasoljuk, hogy ne használja tovább a készüléket, 
hanem javíttassa meg a szakszervizben. A sérült kábelt csak az ügyfélszolgálat cserélheti ki. 
6. A nem mellékelt vagy nem ajánlott tartozékok használata veszélyes. 
7. Ne használja a készüléket a szabadban. 
8. Győződjön meg arról, hogy a kábel vagy bármely hosszabbító kábel úgy van elhelyezve, hogy senki 
ne eshessen át rajta, és ne érjen hozzá semmilyen forró felülethez. 
9. A kések nagyon élesek. Legyen óvatos. Mindig úgy használja, hogy a penge hegye távol legyen a 
testétől. 


