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- Læs og forstå alle instruktioner før brug af produktet. Manglende overholdelse af
-

sikkerhedsreglerne og andre grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlige
personskader.
Hold altid børn væk fra denne maskine, forbyd børn at betjene denne maskine.
Tag altid stikket ud, når du samler eller skiller enheden ad.
Du må aldrig fodre maskinen med hænderne, du skal altid bruge den medfølgende fodre pind.
Rør aldrig ved bevægelige dele og isæt aldrig hårde genstande i maskinen.
Hak ikke hård mad så som ben og nødder.
Skild aldrig maskinen ad eller isæt noget som helst hårdt (som f.eks. ﬁngre, skeer, gaﬂer og
osv.) i maskinen under brug, manglende overholdelse af denne regl vil skade maskinen.
Når du bærer enheden, skal du sørge for at holde moter huset med begge hænder, nøjes ikke
kun med at holde i pladen for oven.
Sørg for, at spænding og frekvensen der er angivet på navnepladen er den samme som din
lokale forsyning.

Instruktion
Før brug
1. Sørg for, at spænding og frekvensen der er angivet på navnepladen er den samme som din
lokale forsyning og den eksterne jordforbindelsen skal være pålideligt tilsluttet.
2. Elektrisk tilslutning skal foretages af en kvaliﬁceret person efter gældende regler og forskrifter.

Samling
1. Placer udstyret på en hård og stabil ﬂade.
2. Skild enhedens hoved fra enheden, vask de afmonterede dele i varmt sæbevand og saml dem
igen.
3. Inden der hakkes, skal lukke-grebet først drejes mod uret, stram den forreste skrue (ikke for
stramt), ellers vil det skade motoren og klingen.
4. Tjek strøm speciﬁkationerne, vælg en ordentlig stikdåse og tilslut så maskinen.

Betjening
1. Fjern skind og ben fra det kød, der skal hakkes. Skær kødet i små stykker, så de passer nemt i
tragtens åbning.
2. Mad kødstykkerne i tragtens åbning med den medfølgende fodre pind
3. Tilslut maskinen til stikkontakten og start så på tænd sluk knappen.

Efter Brug
1. Sikre at motoren er helt slukket og ikke længere kører.
2. Skil hovedet ad og vask alle delene med varmt sæbevand straks efter brug. Saml det derefter
igen.

Struktur og liste over dele:

Tekniske Speciﬁkationer:
Strømforsyning:
Kraft:
Kapasitet:
Størrelse under fragt:

AC 220V, 50/60 Hz
800W
120Kg/timen
44 X 27 X 40cm

1 års garanti
SERVICE I GARANTIPERIODEN
Vi yder 1 års indleveringsgaranti på denne maskine regnet fra leveringsdagen.
Garantien dækker påviselige materiale eller fabrikationsfejl, som udbedres uden
omkostninger for køber. Modtages en vare med synlige fejl eller mangler, skal der
ske reklamation senest inden 8 dage fra modtagelsen.
Opstår der fejl på maskinen, skal arbejdet straks afbrydes, og CpLy ApS
underrettes. Følgeskader som sker fordi arbejdet alligevel fortsættes, dækkes
ikke af garantien.
Garantien omfatter ikke.:
Almindelig slitage. Fejl eller skader, direkte opstået ved misbrug, fejlbetjening,
mangelfuld vedligeholdelse, fejlagtig opstilling eller tilslutning, ved brand, ulykke,
lynnedslag, spændingsvariation eller andre elektriske forstyrrelser. Såfremt der i
garantiperioden foretages indgreb eller reparation af en anden end af garantigiveren anvist reperatør, bortfalder garantien.
Garantien omfatter ikke skader opstået på grund af forkert tilslutning, ukorrekt brug,
eller skade opstået på grund af fejl i de elektriske installationer.
I tilfælde af reklamation betaler køber fragtomkostningen og bærer
forsendelsesrisikoen ved indsendelse af maskinen. Maskinen returneres fragtfrit til
køber efter reparationen.
FORSENDELSE OG EMBALLERING
Brug så vidt muligt den oprindelige emballage og indpakningsmateriale. Fjern og
behold alt løst udstyr som ikke er nødvendigt for reparationen.

