
 
Deklaracja CE  
Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek 
zgodnie z wymaganiami dyrektywy niskonapięciowej oraz kompatybilności 
elektromagnetycznej i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została 
wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym 
rynek. 
 
Utylizacja 
Materiały z opakowania nadają się w 100 % do wykorzystania jako surowiec 
wtórny i są oznakowane symbolem recyklingu. Utylizacji opakowania należy 
dokonać zgodnie z przepisami lokalnymi. Materiały z opakowania należy 
zabezpieczyć przed dziećmi, gdyż stanowią źródło zagrożenia. 
 
Właściwa utylizacja urządzenia:  
1. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kołowego 

kontenera na odpady (jak obok) oznacza się wszelkie urządzenia elektryczne i 
elektroniczne podlegające selektywnej zbiórce.  

2. Po zakończeniu okresu użytkowania nie wolno usuwać niniejszego produktu 
poprzez normalne odpady komunalne, lecz należy go oddać do punktu zbiórki i 
recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym symbol 
umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.  
3. Zastosowane w urządzeniu tworzywa nadają się do powtórnego użycia 

zgodnie z ich oznaczeniem. Dzięki powtórnemu użyciu, wykorzystaniu 
materiałów lub innym formom wykorzystania zużytych urządzeń wnoszą 
Państwo istotny wkład w ochronę środowiska.  

Informacji o właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych udzieli Państwu administracja gminna lub sprzedawca urządzenia. 
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Maszynka do mięsa 

Instrukcja obsługi 

 

Wilk do mięsa Mega-M 

wi.HO250.1100.sn 

wi.HO350.2200.sn 
 

 

 

 

 

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem i zachować niniejszą 
instrukcję dla innych użytkowników.  
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Cechy produktów 
Wytwarzane przez nas maszyny do mielenia mięsa serii wi.HO są zaprojektowane 
przy wykorzystaniu zaawansowanej w skali międzynarodowej technologii oraz 
własnej kreatywnej koncepcji. Są napędzane przez koła zębate wewnątrz każdej 
obudowy. Maszynki te są sprawdzane pod względem konstrukcji, płynnego i 
bezawaryjnego działania oraz wyglądu. Maszynka do mielenia mięsa wykonana 
jest w całości ze stali nierdzewnej, co sprawia, że spełnia najwyższe standardy 
higieny. Maszynki nadają się do mielenia mięsa w hotelach, restauracjach, 
kuchniach i stołówkach. 
 
Parametry techniczne: 

TYP wi.HO250.1100.sn wi.HO350.2200.sn 

Wydajność 

(kg/h) 
250 350 

Prędkość ostrza (obr/min) 200 170 

Silnik (W) 1100 2200 

Napięcie (V) 110V/220 ~240V 110V/220 ~240V 

Wymiary 

(mm) 
465*325*575 590*370*615 

Ciężar (kg) 33 49 

 
Możliwe przyczyny nieprawidłowego funkcjonowania maszynki – braku 
płynnego wypychania mielonego mięsa lub pasty: 

 Nakrętka przednia jest zbyt mocno dokręcona. W związku z tym ostrze 
mielące nie łączy się prawidłowo z płytką wyładowczą. Należy ją 
ponownie wyregulować. 

 Płytka wyładowcza jest zablokowana. Należy ją wyczyścić. 
 Krawędzie ostrzy są stępione. Należy je naostrzyć lub wymienić. 

Instrukcje dotyczące silnika trójfazowego 
a. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy obrót maszyny wykonywany 

jest w kierunku wskazanym przez strzałkę. 
b. Przed włączeniem maszyny zdjąć przednią nakrętkę, płytkę sitka, nóż do 

mielenia i śrubę podającą, aby zapobiec uszkodzeniu części w przypadku 
niewłaściwego kierunku obrotu. 

c. Gdy kierunek obrotów jest prawidłowy, zamocować śrubę podającą, nóż do 
mielenia, płytkę sitka i nakrętkę przednią w maszynie w powyższej kolejności. 

 
Obsługa i konserwacja: 

 

Przed użyciem należy sprawdzić, czy 
napięcie zasilania odpowiada wymaganiom 
urządzenia oraz czy zewnętrzne uziemienie 
jest prawidłowo podłączone. 

 

Wyjąć głowicę z maszyny. Umyć 
zdemontowane części przy użyciu czystej 
wody, a następnie zmontować je zgodnie z 
rysunkiem. 

 

Przed mieleniem należy najpierw obrócić 
uchwyt blokady w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara, a przednią 
nakrętkę dokręcić, ale nie za mocno. 

 

Usunąć skórę i kości z mielonego mięsa. 
Pokroić je na małe kawałki. 

 

Umieścić kawałki w komorze mielenia 
używając przy tym wyłącznie dołączonego 
drążka. 

 

Zdemontować głowicę i umyć ją czystą 
wodą natychmiast po użyciu, aby uniknąć 
rozwoju bakterii. 

 


