ktronikus
).
elepülési
központi
vásárol

Ha a kidobni kívánt készülék kevesebb, mint 25 cm, vissza lehet küldeni a
több mint 400 m² területű árusítóhelyekre anélkül, hogy vásárolnia kelljen
hasonló, ugyanolyan funkciót ellátó készüléket.
Az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó szelektív
hulladékgyűjtési eljárás a jövőbeni európai környezetvédelmi politikai elvre
irányul. Célja a biztonságra, környezetvédelemre és a környezet
minőségének javulására, valamint a veszélyes anyagok jelenléte miatti - az
emberi egészségre gyakorolt – lehetséges hatás elkerülése, továbbá az
eszköz, vagy az eszköz hasonló részeivel való visszaélés elkerülése.
Vigyázat! Az elektromos és elektronikus berendezések helyten
ártalmatlanítása szankciókkal járhat!

Ez a garancia időszak megfelel a hatályos jogszabályoknak, de csak abban az
esetben, ha a fogyasztó egy egyén. A Laica termékeket kizárólag háztartási
használatra tervezték, ezért használatuk kereskedelmi célokra tilos..
Csak a mellékelt tartozékokat használja, más eszközök használata esetén a garancia
érvényét veszti. Semmyilen okból ne nyissa fel a készüléket, mert felnyitással
vagy más beavatkozással a berendezésen a garancia érvényességét veszti.
A garancia a vásárlást követő 2 év után megszünik, mászaki szervízelést csak
díjfizetés ellenében történik. Tájékoztatást a műszaki szervízi beavatkozásokról
garanciális feltételek alatt vagy díjfizetés ellenében, kérjen írásban az
szerviz@silko.hu e-mail címen. A javítás vagy csere hatálya alá tartozó termékek a
garanciális feltételek teljesülése mellett ingyenesek
Bármely garanciális beavatkozás nem hosszabítja meg az eredeti jótállási időt
(legyen az a termék, vagy a termék valamely alkatrészének cseréje)
A termék otthoni használatra készült.
A megfelelőséget hitelesíti a CE jelölés a készüléken, utalva a A gyártó nem tehető felelőssé bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért,
30/2014/Eu elektromágneses kompatibilitási irányelvre, és utalva
a lakosságra, tulajdonra, háziállatokra vonatkozó kézikönyvben írt rendelkezések
35/2014/Eu elektromos anyagokra szánt adott feszültségi határokon belüli be nem tartásából erednek, különösen, ha a telepítési, karbantartási előírások be
nem tartásából erednek.
használatát.
Ez a termék egy elektronikus eszköz, melyet az aktuális műszaki ismereteink A LAICA cég folyamatosan a termékek javulására törekszik, fenn tartja a jogot,
szerint teszteltünk, hogy ne zavarjon más közelben lévő eszközt hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa, a terméket részben vagy teljes
(elektromágneses összeférhetőség), tehát biztonságos, ha az instrukciókban egészében érintő gyártási követelményeket, anélkül, hogy a Laica társaság vagy
leírt tanácsokat követi. Működési zavar esetén ne használja tovább a
bármely kereskedő ezért felelősséggel tartozna.
készüléket, ha szükséges, forduljon a termék gyártjához

TÉSZTA GÉP MOTOR – UTASÍTÁSOK ÉS GARANCIA

FONTOS JELZÉSEK

Kedves Vásárló!
A Laica köszönetét fejezi ki, hogy cégük termékét választotta, Ez a termék
szigorú teljesítmény és minőségi kritériumok szerint lett tervezve, hogy
Önnek maximális megelégedést biztosítson.
FONTOS!
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN, TARTSA BIZTONSÁGOS
HELYEN KÉSŐBBI KÉRDÉSEK ESETÉRE
A használati utasítás a termékcsomag része, kérjük, őrizze meg a
termék teljes élettartamáig. Ha a készüléket elajándékozza, a termék
iratait is adja át!. A termék rendeltetésszerű használata érdekében
olvassa el figyelmesen az utasításokat és figyelmeztetéseket, mert
fontos biztonsági, felhasználási és karbantartási információkat
tartalmaz.
Ha a használati utasítást elveszítette, vagy további kérdése lenne,
pontosításra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval az
alábbi elérhetőségek egyikén: Laica S.p.A. Viale del Lavoro, 10 –
Fraz. Ponte
– 36021 Barbarano Vicentino (VI) – Italy - Tel. +39 0444.795314 795321 - Fax +39 0444.795324 - www.laica.com

Figyelmeztetés

Tilalom

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
• Használat előtt ellenőrizze a terméket, hogy sértetlen vagy nincs látható
sérülés. Ha kétségei vannak, ne használja a terméket, és lépjen kapcsolatba
az eladóval.
• A műanyag zacskót gyermekek elől tartsa elérhetetlen helyen, mert
fulladást okozhat.
• Ezt a terméket csak az utasításban leírtak szerint, annak tervezett céljára
szabad használni. Más célra való használata tilos és veszélyes.
• Mielőtt csatlakoztatja a készüléket az elektromos hálózatra, ellenőrizze,
hogy a készülék lemezén jelölt feszültség megfelel a hálózati feszültségnek
• A terméket 14 éven aluli gyermekek, vagy idősebb, de csökkent szellemi,
érzékszervi, fizikai képességű egyének csak megfelelő szülői vagy felnőtt
felügyelete mellett használhatják. Gyermekek a készülékkel nem
játszhatnak

•
•
•
•
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Tartalom

.
GARANCIA
Erre a készülékre a vásárlás dátumát követően 2 évig garanciát vállalunk,
melyet a kereskedő általi bélyegző, aláírás és fizetési nyugta
bemutatásával bizonyíthat, melyeket meg kell őrizni a termék mellé csatolt
dokumentumokkal
együtt
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Jelmagyarázat
Biztonsági figyelmeztetése
Termék leírás
Műszaki adatok
használati utasítások
Karbantartás
hibaelhárítás
Hulladékkezelési eljárás
Garancia

1. oldal
1. oldal
2. oldal
2. oldal
3. oldal
3. oldal
3. oldal
3. oldal
3. oldal
4. oldal

SOHA ne hagyja készüléket működő állapotban felügyelet nélkül. Használat után
kapcsolja ki és húzza ki az elektronos hálózatból.
Óvja a terméket külső behatások, szélsőséges hőmérsékletingadozások
nedvesség, por, közvetlen napfény és hőforrástól.
• Ha a hibát vagy hibás működést tapasztal, kapcsolja ki a motort, egyéb
beavatkozás nélkül. Javítás érdekében vegye fel a kapcsolatot a
viszonteladóval.

• Has
azon
• Mind
kell
• Mind
• hasz
kark
tész

•

s látható
csolatba

n, mert

tt céljára

enőrizze,
tségnek
szellemi,
y felnőtt
el nem

•
•
•

SOHA ne csatlakoztassa vagy húzza ki a gépet nedves, vagy enyhén
nedves kézzel. Győződjön meg arról, hogy a keze száraz, amikor
megnyomja a ki /bekapcsoló gombot, fordulatszám választót, vagy a
pulzus gombot.
Ne húzza ki a tápkábelt, vagy magát a motort.
Hagyja lazán a kábelt, és tartsa távol különböző hőforrásoktól.
Figyelem! A kábelen semmi esetben sem változtasson, vagy kísérelje meg a
javítását. Vegye fel a kapcsolatot a viszonteladójával
Mindig kapcsolja ki a motort a "I/O/II" kapcsolóval,majd húzza ki.
Használat után vagy tisztítás előtt közvetlenül húzza ki a gépet
SOHA ne tegye a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
Ha a motor vízbe esik, ne próbálja meg kivenni, azonnal távolítsa el a
dugót a konnektorból,
Ne használja a motorral felszerelt tésztagépet süllyedéses vagy nedves felület
közelében
FIGYELEM! MIELŐTT A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLNÁ

TERMÉK LEÍRÁS (LÁSD 1-es kép)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Motor test
"I/O/II" be/ki kapcsoló és sebesség választó.
Pulzusgomb
Tű
Áramkábel
támasztó fül/lap
Támasztó konzol
a. belső oldal
b. k ü l s ő oldal

Ez a termék nem alkalmas professzionális, csakis házi
használatra.
A motor az alábbi a LAICA követelményeknek megfelelő tészta gépekkel és az
alábbi tészta gépre szerelhető tartozékokkal együtt használható:
•
•
•
•

APM003: SINGLE roller "capelli d’angelo" format 1 mm;
APM004: SINGLE roller "tagliolini" format 4 mm;
APM005: SINGLE roller "reginette" format 12 mm;
APM006: DOUBLE roller "linguine" format 3 mm, és "pappardelle" format
45 mm.
A motor nem használható az APM007 "ravioli" formájú hengerrel.
után

dozások

t, egyéb
olatot a

• Használat előtt győződjön meg róla, hogy vész esetén a motor
azonnal kikapcsolható.
• Minden motor össze és szétszerelési műveletet kihúzott állapotban
kell végrehajtani.
• Mindig állítsa a "I/O/II" kapcsolót "O" pozícióba bedugás előtt.
• használat közben győződjön meg róla, hogy haj, ékszerek mint pl:
karkötő vagy nyaklánc nem kerülhetnek vagy ragadhatnak a
tésztagép görgői közé.

MŰSZAKI ADATOK
- feszültség: AC 230V - 50Hz
- Elektromos abszorpció: 90W
- Környezeti működési feltételek: +10°C +40°C; relatív páratartalom
≤85%
- Környezeti tárolási feltételek: +10°C +50°C; relatív páratartalom
≤ RH 85%

HASZNÁLATI INSTRUKCIÓK

KARBANTARTÁS

1) Heyezze a tésztagép motort sima, stabil felületre, mely elbírja a termék
súlyát (lásd 2-es kép).
2) Használja a tartókonzolt a gép múkösési igénye szerint.
3) Erősítse a gép tartókonzolját a 3-as és 4-es ábra szerint
4) Ahhoz, hogy a motortűt a tésztahenger furatába vagy a vágó henger
lyukába behelyezze, nyomja meg a pulzus gombot, és helyezze
be a motortűt a gépbe (5-ös ábra) és engedje el a gombot.
5) Egyik kezével tartsa a gépet, másikkal tolja a motort, így helyezze a
tartófülre a tartókonzolt (6-os ábra).
6) Ellenőrizze, hogy a ki/be kapcsoló gomb „0”-ra van állítva, majd
csatlakoztassa a motort.
7) A Motor indításához állítsa a "I/O/II" gombot "I" vagy "II" -re a
kívánt sebesség szerint: "I" a normál, "II" a turbó fokozat,
8) Pulse mód aktiválható a 3–as gomb megnyomásával a "O" fokozatból a
"I/O/II" felé fordítva aktiválódik: a hengerek csak ezen gomb elfordítása
után működnek
9) Ha befejezte a munkát, kapcsolja ki a motort a "I/O/II" kapcsoló "O"ratörténő állításával, majd húzza ki.
10) Akassza ki a motort a tartókonzolt minden használat végén, a 7-es
ábraszerint. Húzza ki a motortűt a pulzus gomb lenyomásával.Akassza ki a
tartókonzolt a belső rész kitágításával és húzza ki a készülékből.
11) Tisztítsa meg a motort a "karbantartás" fejezetben leírtak szerint.
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•
•
•
•

Soha ne mossa a motor vízzel vagy mosogatógépben.
Minden használat előtt tisztítsa meg a motort száraz ruhával.
Soha ne használjon vegyszereket vagy szilárd, tompa terméket.
A készüléket száraz, hűvös helyen tárolja.
HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma

A motor nem
kapcsol be.

Lehetséges okok
• A készülék nincs
beduva.

Megoldás
• Helyezze a készüléket
elektromos hálózatba.

• A "I/O/II" kapcsoló
"O"-ra van állítva.

• Kapcsolja be a motort a
kívánt sebességra
állítással.

HULLADÉKKEZELÉSI ELJÁRÁS
A készülék alján lévő szimbólumok jelzik elektromos és elektronikus
készülékek szelektív gyűjtés módját (Dir. 2012/19/Eu- WEEE).
A készülék élettartama végén ne dobja vegyes/szilárd települési
hulladéktárolóba, hanem dobja egy – a közelében lévő – központi
specifikus gyűjtőbe, vagy küldje vissza forgalmazójának, ha vásárol
egy új, azonos típusú, ugyanolyan funkciót ellátó eszközt.

Ha a kid
több mi
hasonló
Az ele
hulladék
irányul.
minőség
emberi
eszköz,
Vigyáza
ártalmat
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