
INFORMAŢII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/UE 

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea 

acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veţi evita eventualele consecinţe negative pe care 

le-ar putea avea asupra mediului şi sănătăţii înlăturarea incorectă, şi veţi permite valorificarea materialelor constituente pentru economisirea energiei şi a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administraţia locală sau la cel mai 

apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deşeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naţionale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului cu 

imaginea unei pubele tăiate. 

         
ACCESORIU RĂZĂTOARE - Model ZVSA 01 

pentru aparatul de tocat carne modelele ZASS ZMG 04, ZMG 05, ZMG 06, ZMG 08 şi 
alte modele compatibile de la alţi producători. 

 
Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de folosirea accesoriului. 

 

Acest accesoriu este compatibil cu aparatele de tocat carne marca ZASS, modelele ZMG 04, ZMG 05, ZMG 06, ZMG 08. De asemenea poate fi folosit şi cu aparate de la alţi 
producători daca există compatibilitate cu tubul principal (intrarea tubului).  
Accesoriul se va folosi pentru felierea legumelor şi fructelor, răzuirea legumelor şi fructelor, nucilor, parmezanului, etc. 

 

 

 
 

 
ASAMBLARE 
1. Ţinând apăsat butonul de eliberare, introduceţi accesoriul de plastic pe intrarea tubului. Introduceţi accesoriul de plastic un pic înclinat, conform săgeţii din figură, apoi 
rotiţi în sens invers acelor de ceasornic, până la fixarea fermă a accesoriului (Fig. 1).  
2. Poziţionaţi tamburul dorit (răzătoarea fină, medie, grosieră sau feliatorul) în partea frontală a accesoriului de plastic apoi rotiţi în sensul acelor de ceasornic pentru o fixare 
corectă (Fig. 2). 
3. Poziţionaţi presa de alimente (presatorul) în partea superioară şi folosiţi-l printr-o apăsare lentă pentru a împinge alimentele în interiorul accesoriului de plastic (Fig. 3). 
4. Totul este pregătit pentru a răzui sau felia alimente. Porniţi aparatul de tocat carne la viteza cea mai mică (minimă) a acestuia. Apăsaţi încet alimentele cu ajutorul presei 
de alimente.  
 Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate şi conformitate electromagnetică. 

Acest produs nu conţine materiale periculoase pentru mediul  înconjurator (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent şi agenţi inflamabili bromuraţi: PBB şi PBDE). 


