
 

 

Krajalnica 

Instrukcja obsługi 
 

Krajalnica Mega-M 

krpUC22.320sn 
krpUC25.320sn 
krpUC30.420sn 

 

 

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 krajalnicy 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 krajalnicy powinni zostać przeszkolone z zakresu zagrożeń 
wynikających z jej użytkowania, środków ostrożności jakie należy powziąć przy jej 
eksploatacji oraz zasad czyszczenia i konserwacji. 
Ze względów bezpieczeństwa, urządzenie musi być podłączone do instalacji uziemieniem. 

 
Znaczenie instrukcji 

• Instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia. Zawiera ważne informacje dotyczące zasad 
bezpieczeństwa oraz potencjalnych zagrożeń wynikających z jej eksploatacji. 

• Zawarte informacje pozwolą na użytkowanie maszyny w sposób bezpieczny. 
• Celem niniejszej instrukcji jest dostarczenie klientowi najważniejszych informacji dot. krajalnicy, 

sposobie jej obsługi i konserwacji, w celu zapewnienia najwyższej efektywności jej użytkowania. 
• Niniejszą instrukcję należy przekazać osobom odpowiedzialnym za obsługę oraz okresową 

konserwację urządzenia. 
• Instrukcja powinna być utrzymywana w dobrym stanie i przechowywana w łatwo dostępnym 

miejscu. 
• Krajalnice są stale ulepszane i dlatego niektóre detale zawarte w instrukcji mogą różnić się od 

fizycznie posiadanej krajalnicy. Nie wpływa to na informacje znajdujące się w niniejszej instrukcji. 
 
Ostrzeżenie! 

Aby uchronić się przed ryzykiem porażenia prądem, nie należy zanurzać urządzenia w 
wodzie lub innej cieczy oraz nie należy czyścić urządzenia dużą ilością wody. 
Gdy urządzenie nie jest używane, wyciągnij wtyczkę z kontaktu.  
Odłącz urządzenia od źródła zasilania przed czynnościami konserwacyjnymi i 
demontażowymi. 
Zawsze używaj kompletnych krajalnic. Nie używaj maszyny z usuniętymi 
zabezpieczeniami. 
Nie dotykaj ruchomych części krajalnicy. 
Nigdy nie popychaj żywności ręcznie. 
Podczas czyszczenia ostrza zachowaj ostrożność. 
Nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem lub wtyczką. 
W celu dokonania wymaganych przeglądów urządzenia oraz wszelkich niezbędnych 
regulacji elektrycznych lub mechanicznych, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym 
serwisem.  
Stosowanie części zamiennych pochodzących z innych źródeł, niż rekomendowane przez 
producenta/sprzedawcę, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia. 
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania na otwartym powietrzu.  

 
Zasady bezpieczeństwa 
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem 
maszyny. Zabrania się stosowania krajalnicy do świeżej żywności, mięsa z kością, warzyw czy artykułów 
innych niż spożywcze. 
Okresowo zaleca się sprawdzanie stanu technicznego kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia, należy 
zlecić wymianę kabla wykwalifikowanemu personelowi. 

• W trakcie czyszczenia nie zanurzaj krajalnicy w wodzie. 
• Zabrania się mycia krajalnicy strumieniem wody. 
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• Nie używaj przedłużaczy. 
• Nie odłączaj urządzenia od źródła zasilania, ciągnąc za kabel. 
• Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami. 
• Umieść krajalnicę w bezpiecznej odległości od źródeł ciepła. 

Nie zbliżaj rąk do ruchomych się części krajalnicy, nawet jeśli istnieją elementy zabezpieczające. 
Podczas prac konserwacyjnych lub czyszczenia (a zatem, po usunięciu zabezpieczeń), należy pamiętać o 
potencjalnych zagrożeniach. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, odłącz 
urządzenie od źródła zasilania oraz upewnij się, że pokrętło regulacji znajduje się w pozycji „0”. 
Okresowo demontują osłonę noża, odkręcając śrubę (w środku osłony noża), tak aby oczyścić zarówno 
ostrze, jak i wnętrze osłony noża alkoholem lub ciepłą wodą. 
 
Ostrzeżenie! 

Zabrania się obsługiwania urządzenia przez osoby niepełnoletnie, osoby upośledzone 
fizycznie lub umysłowo oraz upośledzone pod względem zdolności ruchowej, a także 
osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy dotyczącej właściwego 
użytkowania urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie 
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. 
Zabrania się bawienia urządzeniem. 

 
Urządzenie i wszystkie jego części należy czyścić miękką szmatką zwilżoną neutralnym detergentem. Do 
osuszenia krajalnicy używaj miękkich szmatek. 
 
Prąd 
Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada napięciu 
wskazanemu na tabliczce znamionowej krajalnicy. Zasilacz powinien posiadać zabezpieczenie przed 
przeciążeniem tego urządzenia.  
Upewnij się, że kabel zasilający nie spowoduje potknięcia lub upadku użytkującego krajalnicę. 
  
Instalacja, pierwsze uruchomienie 

• Po rozpakowaniu krajalnicy  umieść ją w takim położeniu, aby włącznik/wyłącznik  urządzenia 
znajdował się przed operatorem. 

• Sprawdź, czy pokrętło regulacji znajduje się w pozycji „0”. Podłącz urządzenie do źródła zasilania, 
włącz, sprawdź płynność obracania się ostrza, sprawdź dźwięk obracania się ostrza, sprawdź, czy 
wskaźnik „włączony” działa prawidłowo. Wyłącz, sprawdź, czy ostrze przestało się obracać. 

• Reguluj grubość plastra, obracając pokrętłem regulacyjnym (z podziałką). 
• Umieść żywność do pokrojenia na stole podawczym, dociśnij ją płytą dociskową i przesuń ku ostrzu.   
• Włącz urządzenie, co spowoduje uruchomienie ostrza. 
• Po użyciu obrócić pokrętło z podziałką z powrotem do pozycji „0”. 

Nie należy demontować płyty dociskowej chyba że kształt i wielkość żywności nie pozwalają na jej użycie. 
 
Parametry techniczne 

Model krpUC22.320sn krpUC25.320sn krpUC30.420sn 
Napięcie AC 230V AC 230V AC 230V 

Częstotliwość 50 Hz 50 Hz 50 Hz 
Moc 240 W 240 W 380 W 

Średnica ostrza 220 mm 250 mm 300 mm 
 
Transport, przechowywanie 

• Krajalnica została zapakowana w kartonowe pudełko razem z przewodem. 
• Urządzenie może być przewożone każdym rodzajem transportu. 
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• Kartony w których są umieszczane krajalnice, mogą być piętrowane. Maksymalna ilość 
piętrowanych kartonów: 3-4 kartony. 

• Opakowanie krajalnicy musi być utrzymywane w stanie suchym. 
• Waga urządzenia razem z opakowaniem przekracza 15 kg (powinien być przenoszony przez 2 

osoby). 
• W przypadku, gdy urządzenie jest magazynowane na paletach,  transportuj je za pomocą wózka 

paletowego, bądź  podnośnika elektrycznego. 
 
Uwaga  
Zaleca się, aby przedstawiciel dostawcy poinstruował personel wskazany do obsługi krajalnicy, w jaki 
sposób bezpiecznie obsługiwać urządzenie. 
 
Warunki otoczenia  

• Minimalna temperatura +8 °C 
• Maksymalna temperatura +38 °C 
• Minimalna wilgotność 30% 
• Maksymalna wilgotność 80% 

Aby zapobiec przesuwaniu się krajalnicy podczas pracy,  umieść ją na stabilnej płaskiej powierzchni.  
 

 
Opis części 

1 Ramię popychacza  9 Blokada noża 
2 Płyta oporowa                        10 Ostrzałka 
3 Ostrze  12 Nóżki 
4 Osłona noża  15 Pokrętło blokady posuwu tacki 
5 Przycisk On/Off  22 Blokada tacki 
6 Pokrętło grubości  23 Blokada ostrzałki 
7 Tacka na plasterkowany produkt    

 
Poziomowanie 

• Sprawdź, czy płyta oporowa (2) z pokrętłem regulatora (6) ustawionym w pozycji „0”  i jest na tym 
samym poziomie co ostrze, w punktach oznaczonych (A). 

• Jeśli poziom nie jest wyrównany, należy posłużyć się nóżkami (12) odkręcając lub odpowiednią 
nóżkę. 
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Przestrzeń wymagana do swobodnego użytkowania urządzenia 

 
Czyszczenie i konserwacja krajalnicy  

• Przed przystąpieniem do czyszczenia krajalnicy odłącz urządzenie od źródła zasilania i upewnij się, 
że pokrętło służące do ustalania grubości cięcia (6) znajduje się w pozycji „0”.  

• Nie czyść krajalnicy strumieniem wody. 
• Nie używaj szczotek, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię maszyny. 
• Do czyszczenia używaj szmatki zwilżonej neutralnym detergentem. 
• Nie przesuwaj maszyny w celu jej wyczyszczenia. Zaleca się używanie odpowiednich rękawic 

chroniących przed przecięciem podczas czyszczenia powierzchni. 
 
Konstrukcja krajalnicy pozwala na jej łatwy demontaż oraz wyczyszczenie wszystkich części.  
 
Urządzenie należy czyścić co najmniej raz dziennie lub częściej, jeśli to konieczne (przy każdej zmianie 
rodzaju produktu), zwracając uwagę na dokładne czyszczenie powierzchni, mających kontakt z żywnością. 
Jeśli urządzenie jest brudne, należy je wyczyścić. 
Jeśli krajalnica przestanie kroić, może być to spowodowane przegrzanym się silnika. Oddaj urządzenie do 
najbliższego autoryzowanego serwisu w celu jego sprawdzenia. 
Czyszczenie nie wymaga demontowania ostrza, ponieważ jest ono łatwo dostępne.  
Przy czyszczeniu ostrza zaleca się stosowanie rękawic chroniących przed przecięciem. 
 
Demontaż osłony ostrza (4). 
• Poluzuj pokrętło (9), wykręć je i wyjmij osłonę ostrza (4). 
• Oczyść ostrze (3) po obu stronach, jak wskazano na rysunku. 

 
 
Jeśli zespół prowadnicy przestanie się płynnie poruszać, połóż maszynę na boku. 
Oczyścić drążek ślizgowy (29) i nasmaruj go wazeliną lub olejem przemysłowym. 
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Ostrzenie tarczy 
Jeśli tarcza nie kroi dobrze i jest stępiona, powinna zostać naostrzona. 

 
• Odłącz wtyczkę z kontaktu.  
• Sprawdź, czy ruchoma przegroda jest zamknięta (pokrętło regulacji grubości (6) w pozycji „0”).  
• Ostrożnie oczyść część ostrza, która ma być ostrzona.  
• Ponownie podłącz do źródła zasilania.  
• Poluzuj pokrętło blokujące (23) zespołu ostrzałki (10).  
• Podnieś zespół ostrzałki (10), obracając go o 180° tak, aby oba koła znalazły się w pozycji roboczej. 

(rys. 1.) 
• Opuść zespół ostrzący (10) aż do zablokowania.  
• Zabezpiecz zespół ostrzałki, obracając pokrętło blokujące (23). (rys. 2.)  
• Włącz.  
• Naciśnij przycisk (26) i pozwól, aby ostrze obracało się przez około 1 minutę. Gdy ostrze przestanie 

się obracać, sprawdź, czy na krawędź jest gładka.  
• Po sprawdzeniu, przełącznik (5) i delikatnie naciśnij przycisk (27) przez około 3 sekundy, aby usunąć 

ewentualne zadziory powstałe podczas ostrzenia. Ustaw pokrętło regulacji (6) z powrotem w 
pozycji „0”.  

• Po naostrzeniu ustaw zespół ostrzałki (10) z powrotem w jej pierwotnym położeniu (rys. 3) i 
wyczyść krawędzie ostrza i kół alkoholem.  

• Usuń wszelkie pozostałości z tarczy ostrzącej alkoholem i szczoteczką. 
 
Wymiana tarczy - ostrza 
Ostrze należy wymienić, gdy nie ma możliwości jego ponownego naostrzenia lub gdy odległość między 
częścią tnącą ostrza a osłoną ostrza jest większa niż 6 mm. 
  
Schemat elektryczny 
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Ostrzeżenie! 
Urządzenie należy sprawdzać każdego dnia.  
Sprawdzaj stan produktu, w celu uniknięcia poważnego wypadku. 
Zaprzestań użytkowania w przypadku problemów z obwodem elektrycznym lub 
urządzeniem. Poproś wyspecjalizowanych techników o jak najszybsze sprawdzenie i 
konserwację maszyny. 

 
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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MegaMarket S.A. 

ul. Strefowa 15, 39-442 Chmielów 

NIP: 8672239415 REGON: 181151371 

+48 798 532 532, sklep@megamarket.com.pl 

www.megamarket.com.pl 


