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дякуємо Вам за те, що Ви 
придбали овочерізку DEX, ми 
сподіваємося, що якість її роботи 
принесе Вам задоволення. перед 
використанням приладу уважно 
ознайомтеся з даною інструкцією.

   ЗахОдИ беЗпекИ

Щоб зменшити ризик отримання 
травми або пошкодження майна, 
потрібно дотримуватися таких заходів 
безпеки: 
•  Уважно прочитайте та збережіть всі 

інструкції з приладом. 
•  Завжди вимикайте прилад з розетки. 

при витягуванні штепсельної вилки 
- Не тягніть за шнур. 

•   Вимкніть та вийміть вилку, якщо 
прилад не використовується або 
перед чищенням. 

•  Не використовуйте прилад з 
подовжувачем, якщо тільки 
цей кабель був перевірений і 
випробуваний кваліфікованим 
фахівцем. 

•  Цей прилад не призначений для 
використання особами (Включаючи 
дітей) з обмеженими фізичними, 
сенсорними або розумовими 
здібностями або з недостатнім 
досвідом і знаннями, крім випадків 
контролю чи за вказівками 
використання приладу з боку осіб, 
відповідальних за їх безпеку. 

•  Ніколи не залишайте прилад без 
нагляду під час використання. 

•  маленькі діти повинні бути під 
наглядом, щоб вони не грали з 
приладом. 

•  Не використовуйте прилад в інших 
цілях, не за призначенням. 

•  Не ставте прилад на / або поблизу 
легкозаймистих або гарячих об’єктів. 

•  Встановіть прилад на плоскій і рівній 
поверхні. 

•  Не допускайте щоб шнур живлення 
приладу вішали на край столу і т.д. і 
доторкався до гарячих поверхнях. 

•  Не використовуйте електричний 
прилад, якщо шнур живлення 
пошкоджений або після того як 
прилад впав або був пошкоджений 
будь-яким чином. 

•  Ніколи не використовуйте сторонні 
предмети. 

•  Уникайте контакту з рухомими 
частинами, щоб зменшити 
ризик отримання травми та / або 
пошкодження приладу. 

•  Не використовувати поза 
приміщеннями. 

•  переконайтеся, що все ретельно 
помито і очищено, перед 
використанням.

   ОпИс

1. Штовхач
2. Завантажувальний отвір
�. барабани 
4. Лоток для барабанів 
5. корпус з мотором 
6. кнопка вкл / викл 
7. Ручка 
8. Вентиляційні отвори
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   насадкИ

Шинковка

Велика терка

дрібна терка

   вИкОрИстаннЯ

Виберіть барабан, який буде 
використовуватися і вставте його в 
лоток. Зовнішня частина барабанів 
дуже гостра! поводьтеся з ними 
обережно!

крок 1 
Вставте необхідний барабан в лоток.

крок 2 
Вставте лоток в основу на корпусі

крок 3 
1. Зафіксуйте лоток 

Терка для картоплі

      Утримуючи однією рукою прилад за 
ручку, іншою рукою вставте лоток з 
барабаном в основу на корпусі, під 
кутом 15 градусів. мітки на лотку і 
на корпусі повинні співпасти. потім 
поверніть лоток від себе для того, 
щоб зафіксувати його на корпусі. 

2.  Увімкніть прилад в розетку. для 
досягнення найкращого результату 
важливо, щоб продукти були 
підготовлені належним чином:  
• Наріжте продукти так, щоб 
вони легко поміщалися в 
завантажувальний отвір. 
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1.  Тримайте руки, а також інші 
предмети подалі від рухомих 
барабанів при обробці їжі, щоб 
запобігти можливості травми. 
пластикова або дерев’яна лопатка 
може бути використана для 
вилучення решти продуктів, але 
тільки тоді, коли двигун овочерізки 
повністю зупинився. 

2.  Уникайте контакту з рухомими 
частинами. Ніколи не проштовхуйте 
продукти руками, для цього 
використовуйте штовхач. 

�.  На зовнішній частині барабани дуже 
гострі! будьте обережні! Зберігайте 
не використовувані барабани 
далеко від дітей. 

4.  Завжди вимикайте пристрій після 
використання та перед чищенням 
або заміною барабанів.

ніколи не залишайте без нагляду 
працюючий прилад!

   експЛУатаЦІЯ І дОГЛЯд

- для чищення корпуса 
використовуйте вологу тканину. 

- Не використовуйте бензин, спирт, 
полірувальний порошок. Це може 
подряпати, знебарвити або утворити 
тріщини на приладі. 

- Не мийте корпус у воді. мийте 
барабани під проточною водою. 

- Ретельно витирайте, після 
залишайте для зберігання. 

будьте дуже обережні при митті 
барабанів, так як їх зовнішня сторона 
дуже гостра! 

при шинкуванні або натиранні 
моркви чи буряка ви можете 
помітити, що барабани змінили 
колір. Це нормальне явище, тому 
що ці продукти містять потужний 
натуральний барвник. Це ніяк не 
впливає на ефективність приладу. В 
такому випадку, мийте барабани з 
миючим засобом. 

Гарантійний термін та інші деталі 
вказані в гарантійному талоні.

   ЧИЩеннЯ І ЗберІГаннЯ�.  Завантажте продукти і натисніть 
кнопку вкл / викл. проштовхуйте 
продукти за допомогою штовхача.

Тип 
барабану Продукт Кількість Час

Шатківниця

Морква 500 г 30 сек
Сир 300 г 30 сек

Цибуля 500 г 40 сек
Капуста 800 г 40 сек
Яблуко 500 г 20 сек

Дрібна 
тертка

Морква 500 г 1 хв.
Сир 200 г 40 сек

Кррупна 
тертка

Морква 500 г 1 хв.
Картопля 500 г 1 хв.

Сир 200 г 40 сек

Тертка для 
картоплі

Сира 
картопля 500 г 4 хв.

Варена 
картопля 500 г 2 хв.
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спасибо Вам за то, что Вы 
приобрели овощерезку DEX, мы 
надеемся, что качество ее работы 
доставит Вам удовольствие.

перед использованием прибора 
внимательно ознакомьтесь с данной 
инструкцией.

   меры предОстОрОжнОстИ

Чтобы уменьшить риск получения 
травмы или повреждения имущества, 
нужно соблюдать следующие меры 
безопасности :
•  Внимательно прочитайте и 

сохраните все инструкции с 
прибором.

•  Всегда выключайте прибор из 
розетки. при вытаскивании вилки 
- не тяните за шнур.

•  Выключите питание и выньте вилку, 
если прибор не используется или 
перед чисткой.

•  Не используйте прибор с 
удлинителем, если только этот 
кабель был проверен и испытан 
квалифицированным специалистом.

•  Этот прибор не предназначен 
для использования лицами 
(включая детей) с ограниченными 
физическими, сенсорными или 
умственными способностями 
или с недостаточным опытом и 
знаниями, кроме случаев контроля 
или инструктирования по вопросам 
использования прибора со 
стороны лиц, ответственных за их 
безопасность .

•  Никогда не оставляйте прибор без 
присмотра во время использования.

•  маленькие дети должны быть под 
присмотром, чтобы они не играли с 
прибором.

•  Не используйте прибор в иных 
целях, не по назначению.

•  Не ставьте прибор на/или вблизи 
легковоспламеняющихся или 
горячих объектов.

•  Установите прибор на плоской и 
ровной поверхности.

•  Не допускайте чтобы шнур питания 
прибора вешали на край стола 
и т.д. и прикасался к горячим 
поверхностям.

•  Не используйте электрический 
прибор, если шнур питания 
поврежден или после того как 
прибор упал или был поврежден 
каким-либо образом.

•  Никогда не используйте 
посторонние предметы.

•  избегайте контакта с движущимися 
частями, чтобы уменьшить 
риск получения травмы и / или 
повреждения прибора.

• Не использовать вне помещений.
•   Убедитесь, что все тщательно 

помыто и очищено, перед 
использованием

   ОпИсанИе

1. Толкатель
2. Загрузочное отверстие
�. барабаны 
4. Лоток для барабанов
5. корпус с мотором
6. кнопка вкл/выкл
7. Ручка 
8. Вентиляционные отверстия
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   насадкИ

Шинковка

крупная терка

мелкая терка

   ИспОЛьЗОванИе

Выберите барабан, который будет 
использоваться и вставьте его в 
лоток. Внешняя часть барабанов 
очень острая! обращайтесь с ними 
осторожно!

Шаг 1 
Вставьте необходимый барабан в 
лоток.

Шаг 2 
Вставьте лоток в основании корпуса

Шаг 3
1. Зафиксируйте лоток

Терка для картофеля

      Удерживая одной рукой прибор за 
ручку, другой рукой вставьте лоток 
с барабаном в основание, под 
углом 15 градусов. метки на лотке 
и на корпусе должны совпасть. 
потом поверните лоток  от себя для 
того, чтобы зафиксировать его на 
корпусе. 

2.  Включите прибор в розетку. 
для достижения наилучшего 
результата важно, чтобы продукты 
были подготовлены надлежащим 
образом:  
• Нарежьте продукты так, чтобы они 
легко помещались в загрузочное 
отверстие.
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Тип 
барабана Продукт Количество Время

Шинковка

Морковь 500 г 30 сек
Сыр 300 г 30 sсек
Лук 500 г 40 сек

Капуста 800 г 40 сек
Яблоко 500 г 20 сек

Мелкая 
терка

Морковь 500 г 1 мин
Сыр 200 г 40 сек

Крупная 
терка

Морковь 500 г 1 мин
Картофель 500 г 1 мин

Сыр 200 г 40 сек

Терка для 
картофеля

Сырой 
картофель 500 г 4 мин

Вареный 
картофель 500 г 2 мин

1.  держите руки, а также другие 
предметы подальше от движущихся 
барабанов при обработке пищи, 
чтобы предотвратить возможность 
травмы. пластиковая  или 
деревянная лопатка может быть 
использована для извлечения 
оставшихся продуктов, но только 
тогда, когда двигатель овощерезки 
полностью остановился.

2.  избегайте контакта с движущимися 
частями. Никогда не проталкивайте 
продукты руками, для этого 
используйте толкатель.

�.  На наружной части барабаны очень 
острые! будьте осторожны! храните 
не используемые барабаны вдалеке 
от детей.

4.  Всегда выключайте устройство 
после использования и перед  
чисткой или заменой барабанов.

никогда не оставляйте без 
присмотра работающий прибор!

   ЭкспЛУатаЦИЯ И УхОд

-  для чистки корпуса используйте 
влажную ткань.

-  Не используйте бензин, спирт, 
полировальный порошок. Это 
может поцарапать, обесцветить или 
образовать трещины на приборе.

-  Не мойте корпус в воде.

-   мойте барабаны под проточной 
водой.

-  Тщательно вытирайте, после 
оставляйте для хранения.

будьте очень осторожны при мытье 
барабанов, так как их наружная 
сторона очень острая!

при шинковке или натирании 
моркови или свеклы вы можете 
заметить, что барабаны изменили 
цвет. Это нормальное явление, так 
как эти продукты содержат мощный 
натуральный краситель. Это никак не 
влияет на эффективность прибора. 
В таком случае, мойте барабаны с 
чистящим средством.

Гарантийный срок и другие детали 
указаны в гарантийном талоне.

   ЧИстка И храненИе�.  Загрузите продукты и нажмите 
кнопку вкл/выкл. проталкивайте 
продукты с помощью толкателя.
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Інформація для споживача
овочерізка DEX: DSL-�0�0**

Вироблено в кНР

Виробник: Dexkee Elec-Technology Co.,Ltd, 4 Floor, Building one, Huafeng Industrial
Park, Fengtang Road, Fuyong Town, Bao’an district, Shenzhen, China

Виріб відповідає вимогам:
дсТУ �1�5.7-96;
дсТУ CISPR 14-1:2004;
дсТУ CISPR 14-2:2007;
дсТУ IEC 61000-�-2:2004;
дсТУ EN 61000-�-�:2004;
дсТУ Іес 60�� 5-2-14:2006;

Термін експлуатації виробу - 2 роки з дня продажу.
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