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Romana 
 

Introducere 
 

Vă mulțumim că ați cumpărat acest produs Maxima. Pentru a obține beneficiul maxim și utilizarea acestui 
produs, citiți aceste instrucțiuni înainte de a încerca să instalați sau să utilizați acest produs. 
 
Noul dvs. produs Maxima a fost fabricat cu tehnici avansate de producție. Fiecare produs este inspectat 
și testat strict pentru a asigura funcționarea sigură și fiabilă înainte de a părăsi fabrica. Toți parametrii au 
atins sau au depășit standardul național. 
 

Cutter-ul poate fi folosit pentru tăierea, amestecarea produselor precum: condimente, pentru tocat, 
amestecat și tăiat carne, legume, ierburi, brânză și poate fi folosit pentru prepararea supelor crema, 
produse de patiserie și multe altele.. Mașinile sunt sigure, stabile și ușor de utilizat. Puteți utiliza timpi 
de procesare diferiti pentru a satisface cerințele de tăiere diferite și rezultate satisfăcătoare. Toate 
piesele în contact cu produsele alimentare sunt fabricate din oțel inoxidabil sau materiale plastice de 
calitate alimentară. 

 
 

Caracteristici tehnice 

 

Model Capacitate Viteza Dimensiuni Putere Alimentare 

Maxima MaxiCutter 6 6 liter 1100 - 2800 
rpm 

280 x 280 x 380 mm 750 Watt 220V/50Hz/1Phase 

Maxima MaxiCutter 9 9 liter 1100 - 2800 
rpm 

470 x 290 x 435 mm 750 Watt 220V/50Hz/1Phase 

 

1. Bol 
2. Capac 
3. Comutator de siguranță 
4. Carcasa 
5. Cablu de alimentare 
6. Picioare 
7. Panou de control 
8. Buton de control al vitezei
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Caracteristici 
 

 Certificare: Toate echipamentele Maxima sunt certificate CE. 
 

 Motor: Toate motoarele Maxima sunt concepute special pentru aplicații grele. 
 

 Transmisie: Toate angrenajele, arborele, rulmenții, garniturile și centurile Maxima sunt de înaltă 
calitate și durabile. 

 

 Control: Toate Cutterele au un buton de pornire și oprire separat, astfel încât operatorii să poată 
opri ușor mașina în situații de urgență. Viteza poate fi reglată cu un buton. 

 

Reguli de siguranță 
 

 Mașina poate fi utilizată numai în scopul pentru care a fost destinată și proiectată. Producătorul nu 
este responsabil pentru pagubele cauzate de operarea incorectă și utilizarea necorespunzătoare. 
 

 Țineți mașina și cablu electrică departe de apă și de orice alte lichide. În cazul în care este puțin 
probabil ca mașina să cadă în apă, scoateți imediat fișa din priză și verificați mașina de către un 
tehnician atestat. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate da naștere unor situații care pot pune 
viața în pericol. 

 

 Nu încercați niciodată să deschideți singur carcasa mașinii. 
 

 Nu introduceți obiecte în carcasa mașinii. 
 

 Nu atingeți ștecherul cu mâinile umede sau umede. 
 

 Verificați în mod regulat eventualele deteriorări ale ștecherului și cablului. 
 

 Nu folosiți mașina după ce a căzut sau este deteriorată în alt mod. 
 

 Nu încercați să reparați singur mașina. Acest lucru ar putea da naștere unor situații care pot pune 
viața în pericol. 
 

 Asigurați-vă că cablul nu intră în contact cu obiecte ascuțite sau fierbinți și nu-l ține departe de foc 
deschis. Pentru a scoate fișa din priză, trageți întotdeauna de pe ștecher și nu de pe cablul de 
alimentare. 
 

 Asigurați-vă că nimeni nu poate trage accidental cablul sau declanșează deasupra cablului. 
 

 Aveți grijă întotdeauna de mașină când folosiți. 
 

 Nu puneți niciodată mâinile lângă părțile mobile ale mașinii. 
 

 Nu lăsați niciodată copiii să folosească mașini profesionale. 
 

 Scoateți întotdeauna mufa din priză atunci când mașina nu este utilizată și întotdeauna înainte de 
curățare. 
 

 Avertizare! Atât timp cât ștecherul este în priză, mașina este conectată la sursa de alimentare. 
 

 Opriți mașina înainte de a scoate mufa din priză. 
 

 Nu încercați niciodată să deplasați sau să transportați mașina de cablul de alimentare. 
 

 Această mașină poate fi utilizată numai în scopul prevăzut: tăierea și amestecarea produselor 
alimentare.
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 Nu folosiți dispozitive suplimentare care nu sunt furnizate împreună cu mașina. 

 Evitați supraîncărcarea. 

 Instalația electrică trebuie să satisfacă reglementările naționale și locale aplicabile. 
Inainte de utilizare 

 

 Despachetați și inspectați aparatul imediat după primire. Dacă există defecte latente sau 
deteriorare a mașinii, contactați imediat transportatorul de marfă, precum și dealerul. Salvați toate 
materialele de ambalare pentru inspecție de către transportatorul de marfă. 
 

 Citiți complet acest manual de instrucțiuni înainte de a încerca să instalați și să folosiți acest 
produs. Toate instalațiile și amenajările trebuie făcute de agenții de service autorizați, de dealerul 
dvs. sau de reprezentanții Maxima. 
 

 Mașina trebuie să fie poziționată pe o suprafață plană, cu suficient spațiu în jurul mașinii pentru a 
permite accesul ușor la mașină și pentru curățare și ventilație. 
 

 Dacă mașina dvs. este livrată cu un ștecher turnat din fabrică, puteți conecta aparatul la o priză 
electrică standard. Asigurați-vă că tensiunea mașinii și priza de perete sunt compatibile. Dacă 
mașina dvs. nu este livrată cu un conector turnat din fabrică, atunci trebuie contactat un tehnician 
electric calificat pentru a conecta unitatea la sursa de alimentare. 
 

 Înainte de a folosi aparatul pentru prima dată, este recomandat să ștergeți exteriorul mașinii cu o 
cârpă umedă, iar vasul, capacul și cuțitul să fie spălate cu un detergent pentru curățarea 
alimentelor și clătite cu apă caldă. 
 

Funcționarea 
 

 Conectați mașina la priza principală. 
 

 Înainte de a porni cuțitul, umpleți vasul cu produsul care urmează să fie prelucrat și puneți-l corect pe 
baza motorului. Asigurați-vă că vasul se conectează cu întrerupătorul de siguranță. 
 

 Avertizare! Nu supraîncărcați niciodată mașina. Nu umpleți niciodată mașina mai mult de 50% din 
capacitatea bolului. În cazul unei funcționări grele, această capacitate poate fi chiar mai mică. 
Consultați distribuitorul autorizat în caz de îndoială. 
 

 Sugestie! Vă sfătuim să nu puneți bucăți mari în freză, ci bucăți mai mici. 
 

 Asigurați-vă că capacul este poziția perfectă și în contact cu întrerupătorul de siguranță. 
 

 După ce viteza a fost selectată, apăsați butonul verde de pornire pentru a activa tăietorul. Bolul și 
capacul trebuie să fie fixate corect pentru ca dispozitivul de tăiere să funcționeze. Dacă bolul și 
capacul nu sunt fixate corespunzător, tăietorul nu va funcționa. 
 

 Pentru a schimba viteza, puteți utiliza comutatorul de pe partea laterală a aparatului. Cu acest 
comutator puteți schimba ușor vitezele. 
 

 Atunci când tăiați ingrediente ușoare, se recomandă ca tăietorul să nu fie utilizat în mod continuu 
pentru o perioadă de timp mai mare de 30 de minute și să fie permisă o perioadă de răcire de 15-20 
de minute între cicluri. 
 

 La tăierea ingredientelor mai grele se recomandă ca tăietorul să nu funcționeze mai mult de 15 
minute continuu și să fie permisă o perioadă de răcire de 20-30 minute între loturi.
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 Când utilajul funcționează, puteți lăsa să intre mai multe produse alimentare prin deschiderea de 
umplere. 

 Nu este permis să apăsați deasupra aparatului, trebuie să păstrați o distanță mică. Nu stați lângă 
aparat 

 Avertizare! În orice caz de URGENȚĂ, apăsați butonul roșu pentru a opri aparatul. 

 Dacă mașina nu este utilizată pentru o perioadă mai lungă, scoateți ștecherul din priza principală. 
Masuri de siguranta 

 
Mașina este prevăzută cu următoarele caracteristici de siguranță concepute pentru a proteja utilizatorul 
și mașina împotriva rănilor sau deteriorarii: 

 

 Comutatorul pentru siguranța bolului - Bolul trebuie să fie în poziția perfectă fixată pentru a 
activa tăietorul. Dacă bolul nu este fixat corespunzător, tăietorul nu va porni. Dacă vasul este 
îndepărtat în timpul funcționării, atunci tăietorul se va opri. Nu încercați niciodată să scoateți vasul 
în timpul funcționării. 

 Comutatorul de siguranță al capacului - Capacul trebuie să fie în poziția perfectă fixată pentru a 
activa tăietorul. Capacul trebuie fixat folosind cele două cleme care se află pe ambele părți ale 
vasului și mânerul de siguranță deasupra. Dacă capacul nu este fixat corect, tăietorul nu va porni. 
Dacă capacul este îndepărtat în timpul funcționării, atunci tăietorul se va opri. Nu încercați 
niciodată să scoateți capacul în timpul funcționării. 

 

 Protecție la supraîncălzire - Motorul este prevăzut cu un dispozitiv de închidere de siguranță 
care va opri automat mașina dacă temperatura motorului depășește limitele de funcționare 
recomandate de producători. Dacă se întâmplă acest lucru, aparatul trebuie lăsat să fie lăsat oprit 
timp de cel puțin 60 de minute pentru a permite răcirea motorului. După perioada de răcire, 
utilizatorul poate continua să utilizeze mașina. 

 

 Protecție la suprasarcină - Mașina este prevăzută cu un comutator de protecție la suprasarcină, 
care va declanșa dacă dimensiunea lotului este tăiată prea mare. Dacă se întâmplă acest lucru, 
reduceți dimensiunea lotului. 

 

Curatenie si mentenanta 

 

 Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de a curăța mașina. 
 

 • ATENȚIE! Nu scufundați niciodată mașina în apă sau în alt lichid! 
 

 • Curățați partea exterioară a mașinii cu o cârpă umedă (apă cu detergent ușor). 
 

 • Nu folosiți niciodată agenți de curățare agresivi sau abrazivi. Nu folosiți obiecte ascuțite sau 
ascuțite. Nu folosiți benzină sau solvenți! Curățați cu o cârpă umedă și detergent, dacă este necesar. 
Nu folosiți materiale abrazive. 
 

 • Schimbați inelul de etanșare la timp. Mai ales atunci când se suspectează sau se descoperă 
scurgeri. 
 

 • ATENȚIE! Nu lăsați niciodată jos aparatu
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