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

Dziękujemy za zakup oraz korzystanie z maszynki do mięsa marki Mega-M. W celu pełnego wykorzystania 
funkcji tego urządzenia i zmniejszenia ryzyka wystąpienia uszkodzeń czy obrażeń, prosimy o dokładne 
zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania oraz zachowanie jej na 
przyszłość.  
 
Ostrzeżenie! 

Osoby wyznaczone do obsługi „wilka” powinny zostać przeszkolone z zakresu zagrożeń 
wynikających z jego użytkowania, środków ostrożności jakie należy powziąć przy jego 
eksploatacji oraz zasad czyszczenia i konserwacji. 

Ze względów bezpieczeństwa, urządzenie musi być podłączone do instalacji uziemieniem. 

Podłączenie urządzenia powinno być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami bezpieczeństwa przez wykwalifikowany personel. 

 
Firma nie ponosi odpowiedzialności za celowe uszkodzenia sprzętu, zaniedbanie, szkody spowodowane 
nieprzestrzeganiem instrukcji i przepisów oraz nieprawidłowości w instalacji elektrycznej. 
Nieuprawniona próba ingerencji w urządzenie jest równoznaczna z unieważnieniem gwarancji. 

Specyfikacja produktu 

 

Kod produktu wi.HO70.600.sn wi.HO170.850.sn wi.HO240.1200.sn wi.HO300.1500.sn 

Moc [W] 600 W 850 W 1200 W 1500 W 

Zasilanie [V] / [Hz] 230 V / 50 Hz 

Wydajność 70 kg / godz. 140 kg / godz. 220 kg / godz. 300 kg / godz. 

Waga [kg] 11 kg 19,5 kg 25,5 kg 31,2 kg 

Wymiary [cm] 29,5 x 16,5 x 33 38 x 21,5 x 41 53 x 36 x 55 59 x 54 x 31 

Transport 

To urządzenie można być przenoszone ręcznie z jednego miejsca do innego. Zachowaj szczególną 
ostrożność podczas transportu urządzenia, aby go nie uszkodzić. 

Rozpakowywanie 

Prosimy rozpakować produkt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i obowiązującymi normami oraz 
o właściwą utylizację opakowania. Części mające kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej. 
Wszystkie plastikowe materiały oznaczone są odpowiednim symbolem. 
Prosimy upewnić się, czy urządzenie jest kompletne i czy nie zostało uszkodzone w czasie transportu. 

Instalacja 

Proszę umiejscowić produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni, należy też podjąć niezbędne kroki 
zapobiegające możliwości przewrócenia się urządzenia. Stanowisko pracy powinno zapewnić 
obsługującemu powierzchnię minimum 2 m2. 
 
Technik odpowiedzialny za instalację i serwis urządzenia, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia. 

 Podłączenie do prądu powinna wykonać osoba do tego upoważniona. 

 Upewnij się, że napięcie gniazdka jest równe napięciu podanemu na etykiecie urządzenia. 
To urządzenie należy podłączyć do uziemionego gniazdka zgodnie z zasadami i normami 
bezpieczeństwa. 
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Instrukcje bezpieczeństwa 

Nie używaj urządzenia w słabo 
oświetlonym miejscu. 

Nie używaj urządzenia w obecności materiałów 
łatwopalnych lub wybuchowych. 

Nie dotykaj ruchomych elementów 
podczas pracy urządzenia. 

Nie próbuj używać urządzenia bez odpowiedniego 
sprzętu ochronnego. 

Wszystkie uszkodzenia spowodowane 
brakiem uziemienia w gniazdku nie są 

objęte gwarancją. 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu w miejscu 
użytkowania urządzenia wybuchnie pożar, należy 
szybko zamknąć wszystkie zawory gazowe, 

odłączyć od prądu i użyć gaśnicy. Nigdy nie używaj wody 
do gaszenia urządzeń elektrycznych! 

Nie używaj urządzenia „na pusto”. Nie przeciążaj urządzenia. 

 
1. Podczas obróbki mięsa nie wolno wkładać ręki do pojemnika na mięso, aby uniknąć urazu ręki. 
2. Z mięsa należy usunąć skórę, kości, ścięgna i pokroić je w cienkie paski, aby uniknąć uszkodzenia 

maszynki. 
3. 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. 

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

Użytkowanie 

Przed użyciem proszę wyczyścić części według poniższej kolejności: 
5. Należy odkręcić przednią nakrętkę, aby wyjąć okrągły sitko, następnie nóż, wyciągnąć  ślimak (śrubę) do 

mięsa, oczyścić wszystkie te akcesoria. Potem ustawić uchwyt do właściwej pozycji, a następnie złożyć 
części z powrotem w odwrotnej kolejności. Na końcu należy przykręcić przednią nakrętkę do 
odpowiedniej pozycji, nie za mocno i nie za słabo. Nieodpowiednia siła dokręcenia śruby skraca 
żywotność maszynki. 

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

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

Czyszczenie i konserwacja  

 Przed rozpoczęciem czyszczenia zawsze wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania. 

 Zdemontuj akcesoria maszynki. 

 Oczyść wilgotną szmatką zewnętrzną powierzchnię urządzenia oraz wszystkie akcesoria. Osusz te 
elementy. 

 Nie wolno wkładać ręki do pojemnika na mięso. 

 Nie używaj ściernych środków czyszczących. 

 Nie czyścić urządzenia bezpośrednio polewając je wodą, aby uniknąć uszkodzenia silnika. 

 Podczas czyszczenia ostrza należy zachować ostrożność, aby uniknąć zranienia.  
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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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