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Instrukcja obsługi  
 

Maszynka do mięsa Mega-M 

MM-wi.UC650.4000.sn 

MM-wi.UC1300.5500.sn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Wstęp 
 
Dziękujemy za wybór maszynki do mięsa marki Mega-M. Aby korzystać z urządzenia 
w sposób właściwy, bezpieczny i efektywny, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję 
przed rozpoczęciem użytkowania. 

 

Parametry techniczne 

Model MM-wi.UC650.4000.sn MM-wi.UC1300.5500.sn 
Wydajność 600 kg/h 1000 kg/h 

Napięcie 230 (380) V 380 V 
Moc 4 kW 5 kW 

Waga netto 120 kg 215 kg 

 

 
Budowa urządzenia 

 
 

Plastic bar popychacz  Blade carrier uchwyt ostrza 
Meat plate taca załadowcza  Screw stem ślimak 
Shell obudowa  Meat twist tank obudowa ślimaka 
Front nut nakrętka dociskowa  Locking handle  śruba blokująca 
Pore plate sitko z otworami  Bottom foction nóżka 
Blade nóż    

 
 
 



Instrukcja obsługi 

1. Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania, upewnij się, że napięcie jest 
zgodne z wartościami podanymi na tabliczce znamionowej. Dopuszczalna różnica 
wartości napięć wynosi  ±10%. Zaleca się stosowanie transformatora, w celu 
zapewnienia odpowiedniego napięcie. 

2. Przed pierwszy użyciem wilka do mięsa, wyczyść dokładnie części urządzenia, które 
będą miały styczność z artykułami spożywczymi oraz zablokuj ślimak za pomocą śruby 
blokującej. Odpowiednio zamocuj nakrętkę ryglującą, aby maszyna działała płynnie. 

3. Mięso przeznaczone do przetworzenia musi być  pozbawione  kości  i skóry oraz 
pokrojone w paski lub małe kawałki. 

4. Włącz urządzenie na kilka minut i pozwól mu pracować na wolnych obrotach, a 
następnie umieść mięso w tacy załadowczej i za pomocą popychacza przetransportuj 
je do korpusu.  

Uwaga: Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz uniknąć ryzyka porażeniem prądem lub 
zranienia, nigdy nie wrzucaj mięsa ręcznie. 

 

Rozwiązywanie problemów 

Jeśli obróbka mięsa trwa zbyt długo lub jakość mielenia jest niewłaściwa, należy sprawdzić 
maszynę i postępować w wg poniższych zaleceń: 

1. Przednia nakrętka jest zbyt luźna – dokręć przednią nakrętkę. 
2. Sitko jest zablokowana – oczyść sitko. 
3. Ostrze się stępiło – wymień ostrze. 

Utrzymuj urządzenie w czystości -  po każdym użyciu umyj elementy. 

 
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.  

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