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Tisztelt Vásárlónk! 

 

  Köszönjük az FG Electronics termékei iránt tanúsított bizalmát. Ön a vásárlás 
pillanatától egy olyan műszaki berendezés tulajdonosa, amely a legújabb 
fejlesztések eredménye, és egyike a gyártó jó minőségű, ergonómikus forma-
tervezésű, a biztonsági követelményeknek megfelelő termékeinek.  
  A készülék szakszerű használata elengedhetetlen követelménye a bizton-
ságos üzemeltetésnek, ezért arra kérjük, hogy üzembe helyezés előtt figyel-
mesen olvassa el a használati útmutatót! 

 

A készülék műszaki jellemzői és tanúsítványai 

Hálózati feszültség: 220-240 V ~ 50 Hz 

     

Teljesítmény: 180 W 

Érintésvédelmi osztály: II. 

Zajszint: 82 dB 
Háztartási elektromos berendezés - Származási ország: Kína - Importőr és forgalmazó: KM Európa Kft. 6723 Szeged, 

Makkosházi krt. 15. - Telefon: 62/48-18-18 - Weboldal: www.trendibolt.hu - E-mail: info@fg-electronics.hu 
 

 



 
 

 
 

1 - készüléktörzs 
2 - szeletvastagság-állító 
3 - ételkocsi 
4 - szeletvastagság-skála 
5 - ki/bekapcsoló 
6 - biztonsági kapcsoló 
7 - vágótárcsa 
8 - vágótárcsa-rögzítő 
9 - ételnyomó 

10 - szeletvastagság-vezető 
11 - szeletelőasztal 

A szeletelő üzembehelyezése 
 A készüléket használat előtt össze kell rakni. 
 Hajtsa ki a szeletelőasztalt vízszintes helyzetbe! 
 Illessze a helyére a csuszkáló ételkocsit és ételnyomót (3 és 9 az ábrán) úgy, hogy a 

kocsi könnyen legyen mozgatható a járatában! 
 Fontos! A készüléket csúszásmentes vízszintes felületen helyezze üzembe! 

A szeletelő használata 
 A szeletvastagság-állítóval (2) állítsa be a kívánt szeletvastagságot! Az óra járásával 

megegyező irányba csavarva a tárcsát vastagabb, ellenkező irányba tekerve 
vékonyabb lesz a szelet vastagsága. 

 Az ételkocsit húzzuk magunk felé, és tegyük rá a szeletelni kívánt élelmiszert 
(kenyeret, felvágottat, stb.)! Az élelmiszert úgy helyezzük el, hogy az ételnyomóval 
(9) a vágótárcsa (7) irányába nyomva, a vágótárcsával párhuzamosan mozgatva, a 
tárcsa le tudjon vágni belőle egy szeletet! 

 Ahhoz, hogy szeletelni tudjon, be kell kapcsolni a készülék ki/be kapcsolóját (5) és a 
biztonsági kapcsolót is (6). Egyik kezével tartsa bekapcsolva a szeletelőt, a másikkal 
pedig mozgassa az ételkocsit úgy, hogy közben a vágótárcsa felé szorítja az ételt! 

 Különösen arra a kezére figyeljen, amelyikkel a kocsit mozgatja: ujjai mindig 
legyenek védettek az ételnyomó és az ételkocsi műanyag alkatrészeivel, azaz soha 
ne érjen a vágótárcsához! Balesetveszélyes művelet! 

 A készülék kikapcsolásához ki kell kapcsolnia a szeletelőt, és el kell engednie a 
biztonsági kapcsolót. 

A szeletelő tisztítása 
 A szeletelés után a készüléket meg kell tisztítani, hogy a rárakódott élelmiszerek ne 

okozhassanak egészségi károsodást. 
 Az ételkocsit és az ételnyomót könnyen kiemelheti a helyükből, hogy elmosogat-

hassa őket. 
 A vágótárcsát úgy kell kiszerelni, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba 

tekerjük. Elmosogatás után a kis fogaskerék illesztései mutatják meg a helyes 
összerakás módját. Illesztés után most az óramutató járásával megegyező irányba 
forgassuk, amíg teljesen a helyére nem illeszkedik. A vágótárcsa nagyon éles! 

 A készülék törzsét soha ne mártsuk vízbe. Mosogatószeres, majd enyhén nedves 
törlőkendővel törölgessük át a felületét, és hagyjuk megszáradni!  

 

 

 
Tanácsok 

 Amennyiben húst, felvágottat, sajtot (stb.) szeletel, a jobb eredmény érdekében 
szeletelés előtt jól hűtse le ezeket az élelmiszereket! Hús és hal esetében a 
legjobb, ha még egy kicsit fagyosak. 

 Ha húst szeletel, ezt szeletelés előtt ki kell csontozni! 
 Ha sülteket, pecsenyét szeletel a készülékkel, szeletelés előtt távolítsa el belőlük 

azokat az eszközöket, amelyek sütés közben összetartották őket (madzag, hústű, 
stb.). 

    Biztonsági tudnivalók 

 Használat előtt a használati útmutatót figyelmesen olvassa el! 
 Használat előtt ellenőrizze, hogy az Ön áramforrása megfelel-e a készüléknek! 
 Az útmutató nem tartalmazza az összes baleseti lehetőséget, ezért kérjük, hogy  

kellő óvatossággal használja a készüléket! 
 A készülék csak háztartási használatra alkalmas! 
 Ne használja a készüléket, ha alkohol vagy gyógyszer, kábítószer hatása alatt 

van! 
 Ne működtesse folyamatosan a készüléket 3 percnél hosszabb ideig! 
 A vágótárcsa nagyon éles! Kellő körültekintéssel tisztítsa! 
 Elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében tilos a készüléket 

folyadékba mártani, sérült vezetékkel vagy mechanikai sérülés esetén használni! 
 A szeletelőgép nem játékszer! Tartsa távol a gyermekeitől! 
 A meghibásodott készüléket csak szakember javíthatja!  
 A készülékhez csak a gyártó által mellékelt kiegészítők használhatóak. 
 Az elektromos vezetéket ne akassza tűzhely, munkalap fölé! A készülék ne 

érintkezzen forró felülettel, valamint ne helyezze gáz vagy elektromos sütő, 
tűzhely közelébe! 

 A készüléket ne rakja asztal vagy pult szélére, mert kisgyermek által így könnyen 
elérhető és leverhető. Figyeljen arra is, hogy a lelógó vezeték asztal vagy pult 
szélén balesetveszélyes! 

 Működés közben kézzel, ujjakkal ne érjen a szeletelőgép mozgó alkatrészeihez! 
Csak az ételnyomóval adagolja a szeletelni valót, soha ne az ujjával! 

 Használaton kívül és tisztítás előtt húzza ki a csatlakozót az elektromos 
hálózatból! 

  A  csomagolószer, tasak nem játékszer! Csecsemőktől és kisgyermekektől fulladás veszélye 
miatt távol tartandó! 

Az összecsukott  
szeletelő 

Az kapcsoló és a 
biztonsági kapcsoló 

A szeletvastagság-állító 

 


