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Strömbrytare (temp/kont drift)
Vred för skivtjocklek
Stopplatta
Kabelvinda
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Matarvagn bestående av
7a Fingerskydd
7b Släde
Påmatare/Resthållare
Låsskruv
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Läs följande instruktioner noga innan 
skärmaskinen används. Spar denna 
bruksanvisning och låt den följa med 
maskinen om den överlåtes.

ANVÄNDNING
Denna maskin är endast avsedd 
för hemmabruk och där vanligen 
förekommande matvaror.
All annan användning kan orsaka både 
personskador och skador på maskinen. 
Vid felaktig användning gäller inte heller 
garantin.

GENERELLA SÄKERHETSINSTRUK-
TIONER
Observera: Följ nedanstående 
instruktioner noga för att undvika 
personskador och skador på maskinen.

-  Denna produkt är inte avsedd att 
användas av personer (inklusive barn) 
med begränsad fysisk, sensorisk eller 
mental förmåga eller som saknar 
erfarenhet och/eller kunskaper om inte 
vederbörande står under uppsikt eller 
vägleds av en ansvarig person.

-  Barn som tillåts använda maskinen 
måste hållas under noggrann uppsikt. 
Denna maskin är ingen leksak.

-  Anslut maskinen enbart till ett uttag för 
230 Volt, 50 Hz.

-  Ta alltid bort nätanslutningen vid fel 
på maskinen, vid rengöring eller när 
maskinen inte används. Dra alltid i 
kontakten och inte i sladden.

-  Ställ aldrig ner maskinen i vatten. Utsätt 
aldrig maskinen för regn eller annan 
fuktighet. Skulle maskinen hamna i 
vatten så dra först ut nätkontakten och 
ta sedan upp maskinen. Låt sedan en 
serviceverkstad inspektera maskinen.

-  Använd aldrig maskinen med blöta 
händer. Använd inte heller maskinen 

om den är blöt, i fuktig omgivning eller 
utomhus. Se till att maskinen står på ett 
stadigt underlag.

-  Maskinen är avsedd för privat 
hemmabruk och ska inte användas 
kommersiellt.

-  Lämna aldrig maskinen igång obevakad.
-  Använd aldrig maskinen om den 

skadats på något sätt.
-  Använd endast godkända tillbehör.
-  Om nätsladden skadats måste maskinen 

lämnas in till behörig verkstad för 
reparation.

-  Maskinen ska inte användas utan 
matarvagn eller fingerskydd om inte det 
som ska skivas är så stort att detta inte 
är möjligt.

-  Maskinen måste alltid stängas av vid 
byte av tillbehör.

FÖRSTA UPPSTART
Förberedelser
Ta försiktigt ut maskinen ur 
förpackningen. Avlägsna allt 
förpackningsmaterial från maskinen och 
spar detta. Rengör maskinen innan den 
får komma i kontakt med livsmedel (se 
avsnittet RENGÖRING).

Ställ upp maskinen
Observera!
-  Ställ aldrig maskinen på ett hett 

underlag eller nära öppen eld.
-  Böj eller bryt inte nätsladden.
-  Använd vid behov endast godkänd 

skarvsladd.
-  Se till att nätsladden inte kommer i 

kontakt med vassa föremål.

Placera maskinen på ett plant stabilt icke 
halt underlag nära en nätanslutning.

      Ta bort påmataren (8), fingerskyddet 
(7a) och släden (7b) från positionsplattan 
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       Skydda händerna genom att alltid 
använda matarvagnen och om möjligt 
påmataren. Undantag: mycket stora saker 
som ska skivas.

       Sätt på skärmaskinen med 
strömbrytaren (1). Det finns två lägen: 
Temporär användning: Tryck på 
strömbrytaren och skjut den mot 
pilen tills det känns ett lätt motstånd. 
Klingan(10) roterar så länge 
strömbrytaren är nertryckt i detta läge.
Kontinuerlig användning: Tryck på 
strömbrytaren och skjut den mot pilen 
förbi det tidigare läget ända tills den 
låser fast. Kingan roterar nu utan att 
strömbrytaren behöver hållas i sitt läge 
ända tills strömbrytaren dras tillbaka till 
“0” läget.

Observera! Använd aldrig skärmaskinen 
mer än 5 minuter i kontinuerlig drift.

       Endast Markant05.
Ställ in klingans varvtal med hjälp av 
hastighetsreglaget (12) för att passa den 
mat som skivas. Använd låg hastighet för 
att skiva mjuk mat och högre hastighet 
för mer kompakt mat.
•  Skiva maten genom att föra den lätt mot 

klingan.

Var försiktig:
Skydda händerna genom att alltid 
använda matarvagnen och om möjligt 
påmataren. Undantag: mycket stora saker 
som ska skivas.
•  Vänta alltid tills klingan stannat helt 

efter varje användning.
•  Vrid sedan tjockleksväljaren till “0” 

positionen för att skydda mot den vassa 
klingan och undvika skador.

(6) i tur och ordning.

       Montera matarvagnen (7): Tryck in 
fingerskyddet i slitsarna vid kanten av 
matarvagnen och sätt fast det genom att 
skjuta det i pilens riktning.

       Ta ut så mycket nätsladd (11) som 
erfordras ur sladdvindan (4) under 
maskinen och anslut kontakten till ett 
nätuttag. Fäst nätsladden i härför avsedd 
slits i  maskinens botten.

       Fäll ner positionsplattan till dess 
arbetsposition.

       Håll matarvagnen i vinkel mot  
positionsplattans spår och fäll sedan ner 
den.

       Tryck ner påmataren (8) över 
fingerskyddet (7a).

SKIVNING
Var försiktig:
-  Vidrör aldrig den roterande klingan 

(10)!
-  Försök aldrig att skiva djupfryst mat, 

ben, frukt eller grönsaker med stora 
kärnor, mat förpackad i nät eller på 
annat sätt.

-  Låt aldrig maskinen gå mer än 5 
minuter åt gången.

-  Klingan roterar en kort stund efter att 
maskinen slagits av.

       Använd vredet för skivtjocklek (2) för 
att ställa in önskat värde.

       Placera det som ska skivas på 
matarvagnen (7). Använd påmataren (8) 
för att pressa mot stopplattan (3).
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RENGÖRING
Observera:
-  Stäng av maskinen före rengöring. 

Ta bort nätanslutningen och justera 
skivtjockleken till “0” läget.

-  Sänk aldrig ner maskinen i vatten.
-  Klingan (10) är extremt vass, så var 

mycket försiktig för att undvika skador.

Skärmaskinen bör noga rengöras ofta 
då matrester lätt sitter kvar på klingans 
baksida.
•  Ta bort matarvagnen (7) och påmataren 

(8) och rengör dessa i varmt rinnande 
vatten (inte diskvatten).

•  Torka maskinhuset med en mjuk trasa.

Obs!
Använd inte slipande rengöringsmedel, 
tvättsvamp med hård yta eller hårda 
borstar.

Ta bort klingan
       Öppna klingans låsskruv (9) genom 
att vrida den medurs.
       Ta tag i klingans mitt och ta ut den.
•  Rengör klingan för hand i rinnande 

vatten (inte i diskvatten).
•  Rengör området bakom klingan med en 

torr trasa eller borste.

FÖRVARING
Förvara skärmaskinen utom räckhåll för 
barn.
Använd alltid den inbyggda sladdvindan 
för att undvika hängande nätsladd.

Obs
Linda aldrig upp nätsladden runt 
maskinen.

ÅTERVINNING
Denna produkt ska, som symbolen visar, 
aldrig kastas som hushållsavfall när den 

tjänat ut. Materialet kan återanvändas. 
Återanvändning är ett viktigt bidrag till 
omsorg om naturen. Lämna produkten 
till återvinningscentral.

SPECIELLA TILLBEHÖR
En slät klinga (ej vågtandad) finns som 
extra tillbehör speciellt lämplig för kött, 
korv och skinka.

SERVICE OCH REPARATION
Kontakta i första hand inköpsstället vad 
gäller service och reparation.

TEKNISKA DATA
Denna skärmaskin uppfyller följande 
specifikationer:
- 2004/108/EEC
- 2006/95/EEC
- 1935/2004/EEC
Maskinen uppfyller alltså CE 
specifikationerna.

Anslutning: 230 Volt, 50 Hz
Effektförbrukning: 130 Watt
Skivtjocklek: 0 mm till ca 14 mm

GARANTI
Vi lämnar 2 års garanti mot 
fabrikationsfel. Garantin gäller inte 
felaktig användning eller vårdslös 
hantering. Garantireparationer utförs 
enbart mot uppvisande av inköpskvitto.
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