
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.  

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

Instrukcja obsługi 

 

Maszynka do mielenia mięsa Mega-M 

wi.HO70.600.sn 

wi.HO170.850.sn 

wi.HO240.1200.sn 

wi.HO300.1500.sn 

 

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem i zachować niniejszą 
instrukcję dla innych użytkowników.  
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Parametry techniczne 

Model Moc Napięcie 
/ Hz 

Wydajność Waga 
brutto 

Wymiary 

wi.HO70.600.sn 600W 
230V / 
50Hz 70kg/godz. 11kg 29,5*16,5*33cm 

wi.HO170.850.sn 850W 
230V / 
50Hz 

140kg/godz. 19,5kg 38*21,5*41cm 

wi.HO240.1200.sn 1200W 230V / 
50Hz 

220kg/godz. 25,5kg 53*36*55cm 

wi.HO300.1500.sn 1500W 
230V / 
50Hz 300kg/godz. 31,2kg 59*54*31cm 

 

Instalacja i podłączenie zasilania 
A. Należy postawić na stabilnym podłożu w odpowiedniej pozycji.  
B. Gniazdko zasilania powinno mieć bolec przewodu uziemienia, maszynka 

musi być podłączona przewodem z uziemieniem. 
C. Należy sprawdzić czy napięcie 230V + 10% jest stabilne. Jeżeli napięcie 

zasilające jest większe od mocy znamionowej silnika o ponad 10% może 
spowodować uszkodzenie silnika. 

Obsługa 
Przed użyciem proszę wyczyścić części według następujących kroków: 

A. Należy odkręcić przednią nakrętkę, aby wyjąć nóż okrągły, odłożyć nóż, 
odkręcić śrubę do mięsa i wyczyścić akcesoria, ustawić stały uchwyt do 
właściwej pozycji, a następnie złożyć części z powrotem w odwrotnej 
kolejności. Następnie należy przykręcić przednią nakrętkę do właściwej 
pozycji, w przeciwnym razie wpłynie to na żywotność maszynki. 

B. Po wyczyszczeniu należy włożyć mięso (mięso bez skóry, kości, ścięgien) 
do pojemnika na mięso. Jeśli mięso jest zbyt wolno wciągane przez 
podajnik, można użyć drążka (nie wolno używać bezpośrednio ręki!), aby 
popchnąć mięso. Nie można popychać go zbyt intensywnie, aby nie 
doprowadzić do przeciążenia łożyska silnika i uszkodzenia silnika. 

C. Po skończeniu pracy proszę wyjąć wszystkie części i wyczyścić je. 
 

Uwaga 
A. Podczas obróbki mięsa nie wolno wkładać ręki do pojemnika na mięso, 

aby uniknąć urazu ręki. 
B. Z mięsa należy usunąć skórę, kości, ścięgna i pokroić je w cienkie paski, 

aby uniknąć uszkodzenia maszynki. 
C. Najpierw należy uruchomić maszynkę, a następnie włożyć mięso do 

pojemnika na mięso, w przeciwnym razie łatwo można doprowadzić do 
zablokowania części mięsa i maszynka przestanie działać. Nawet może 
uszkodzić silnik. 

D. Jeśli zauważy się, że silnik nietypowo pracuje, należy natychmiast odciąć 
zasilanie, zatrzymać maszynkę i sprawdzić, czy nie utknęła w niej skóra, 
kość, ścięgna. 

Ostrzeżenie 
A. Czyszczenie i konserwacja muszą się odbywać przy maszynce odłączonej 

od zasilania. 
B. B Nie wolno wkładać ręki do pojemnika na mięso. 
C. Nie wolno używać wody bezpośrednio do czyszczenia maszynki. 
D. Podczas czyszczenia ostrza należy zachować ostrożność, aby uniknąć 

zranienia. 

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. 
 


