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Manual de utilizare 

 
                CITIŢI CU ATENŢIE MANUAL DE UTILIZARE ÎNAINTE DE FOLOSIREA APARATULU



 

 

 

 

INTRODUCERE 

 
Vă mulțumim că ați achiziționat acest aparat de la Maxima. Vă rugăm citiți cu atenție înainte de instalarea 

aparatului pentru a preveni daunele datorate utilizării incorecte. Citiți în special normele de siguranță cu mare 

atenție. 

 

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. 

 

Masina de tocat carne Maxima, este o masina profesionala puternica de inalta calitate. Carcasa din oțel 

inoxidabil și cutitele din oțel călit, fiind foarte durabila și ușor de curățat. Masina de tocat carne se sprijină pe 

patru picioare de cauciuc, pentru o mai buna stabilitate 

 

SPECIFICATII 

 

Name 

Masina de tocat carne 

Model MMM12 MMM22 MMM32 

Cod prods 09300445 09300450 09300455 

Alimentare 220V / 50Hz 220V / 50Hz 220V / 50Hz 

Putere 650W 1100W 1500W 

Productie 120 Kg/ora 220 Kg/ora 320 Kg/ora 

Viteza 2: Inainte si inapoi 2: Inainte si inapoi 2: Inainte si inapoi 

Dimensiuni 

exterioare H410xW240xD410 mm      H460xW240xD440 mm H610xW390xD740 mm 

Dimensiuni 

 tava H45xW85xD370 mm       H40xW270xD400 mm H45xW85xD370 mm 

Greutate 26 Kg 32 Kg 55 Kg 

 
 
 

Material 

 Carcasa: Otel inoxidabil 

 Tava: Otel inoxidabil 

 Melcul: Otel inoxidabil 

 Inel filetat: Otel inoxidabil 

 Cutit: Otel calit 

 Ciur: Otel calit 

 Carcasa: Otel inoxidabil 

 Tava: Otel inoxidabil 

 Melcul: Otel inoxidabil 

 Inel filetat: Otel inoxidabil 

 Cutit: Otel calit 

 Ciur: Otel calit 

 Carcasa:  Otel inoxidabil 

 Tava: Otel inoxidabil 

 Melcul: Otel inoxidabil 

 Inel filetat: Otel inoxidabil 

 Cutit: Otel calit 

 Ciur: Otel calit 

 
 

Accesorii 

 1 dispozitiv impingere 

 1 Accesoriu carnati Ø20mm 

 2 Cutite 

 Ciur  Ø  6 mm 

 Ciur Ø 8 mm 

 1 dispozitiv impingere 

 1 Accesoriu carnati Ø20mm 

 2 Cutite 

 Ciur  Ø  6 mm 

 Ciur Ø 8 mm 

 1 dispozitiv impingere 

 1 Accesoriu carnati Ø20mm 

 2 Cutite 

 Ciur  Ø  6 mm 

 Ciur Ø 8 mm 

 
 
 
 



 

 

 

  AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ 
 

 Operarea şi utilizarea incorectă ar putea cauza daune serioase şi rănire  

 Aparatul trebuie utilizat doar pentru scopul pentru care a fost conceput: tocarea carnii 

 Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de manipularea şi utilizarea 

incorectă a aparaturii. 

 În timpul operării vă rugăm asiguraţi-vă că aparatura şi cablul electric nu intră în contact cu apa sau alte 

lichide. Dacă maşina cade accidental în apă, deconectaţi ştecărul de la priză şi solicitaţi asistenţa unui 

tehnician. Nerespectarea acestui manual poate determina punerea în pericol a vieții.  

 Nu încercaţi niciodată să deschideţi carcasa aparatului singuri.  

 Nu introduceţi niciun obiect în carcasa aparatului.  

 Nu atingeţi ştecărul cablului electric cu mâinile ude.  

 Verificaţi în mod regulat starea ştecărului şi a cablului. Dacă descoperiţi orice deteriorare a ştecărului 

sau a cablului, solicitaţi repararea acesteia într-uncentru de reparaţii de specialitate.Dacă maşina suferă 

căderi sau orice deteriorări, solicitaţi verifi carea şi repararea acesteia, dacă este necesar, într-un 

centru de reparaţii de specialitate, înainte de a o reutiliza. 

 Nu încercaţi niciodată să reparaţi maşina singuri - aceasta ar putea constitui o punere în pericol a vieţii.  

 Protejaţi cablul electric de contactul cu orice obiecte ascuţite sau fi erbinţi şi foc. Dacă doriţi să deconectaţi 

aparatul, întotdeauna scoateţi ştecărul, nu trageţi niciodată de cablu. 

 Asiguraţi cablul (sau prelungitorul) astfel ca nimeni să nu îl poată scoate din greşeală din priză sau să se 

împiedice de acesta. 

 Supravegheaţi funcţionarea maşinii atunci când o utilizați. 

 Copii nu conştientizează pericolul pe care îl constituie echipamentul electric. Nu lăsaţi niciodată copii să 

utilizeze echipamentul electric. 

 Atunci când nu utilizaţi maşina, şi întotdeauna înainte de curăţare, deconectaţi - o de la sursa de 

electricitate, scoţând ştecărul din priză. 

 Dacă ştecărul cablului electric este conectat la priză, atunci maşina se află sub tensiune. 

 Nu mişcaţi aparatul niciodată trăgând de cablul electric. 

 Nu utilizaţi niciodată alte accesorii decât cele furnizate împreună cu aparatul. 

 Opriţi maşina înainte de a o deconecta. 

 Aparatul nu trebuie fi conectat decât la o priză cu intensitatea şi frecvenţa conforme cu datele prezente pe 

plăcuţa de date tehnice. 

 Evitaţi supraîncărcarea. 

 După utilizare opriţi maşina prin deconectarea de la sursa de electricitate  

 Înainte de umplere sau curăţare întotdeauna scoateţi ştecărul din priză. 

 Instalaţiile electrice trebuie să se conformeze cu reglementările naţionale şi locale. 

 Aparatul nu trebui utilizat de către persoane (inclusiv copii)care au afecţiuni fizice, senzoriale sau 

psihologice, sau care nu deţin cunoştinţele şi experienţa necesară. 

 

 

PREGĂTIRILE DINAINTEA PRIMEI UTILIZĂRI 

 
 Înaintea utilizării, verificaţi dacă maşina prezintă defecţiuni. În cazul descoperirii oricăror defecţiuni 

contactaţi imediat furnizorul dumneavoastră şi NU UTILIZAŢI maşina. 

 Toate instalațiile trebuie efectuate de persoane autorizate. 

 Îndepărtaţi toate materialele de ambalare şi folia de protecţie (dacă există). 

 Curăţaţi maşina cu apă caldă şi cu un material moale. 

 Aşezaţi maşina pe o podea plată şi stabilă, în afara cazului în care există alte indicaţii. 

 Asiguraţi suficient spaţiu în jurul maşinii pentru asigurarea unei bune aerisiri. 

 Poziţionaţi aparatul astfel încât ştecărul să fi e accesibil în permanenţă. 

 

 

 

 



 

 

 

INSTALARE 

 
1. Mașina trebuie poziționată pe o suprafață plană și stabilă. 

 
2. Alegeți o suprafață în care mașina nu este expusă la lumina directă a soarelui sau aproape de o 

sursă directă de căldură, cum ar fi un aragaz, cuptor sau radiator. 

 
3. Când poziționați aparatul, mențineți o distanță de 10 cm între aparat și pereți sau alte obiecte pentru 

ventilație și ușurință în utilizare. 

 

4. Poziționați mașina în așa fel încât fișa să fie accesibilă în orice moment. 
 

5. Asamblați grupul de lucru a masinii (vezi imaginea de mai jos). Asigurați-vă că acestea sunt 

poziționate corect pentru a evita deteriorarea și pentru a asigura o utilizare corespunzătoare. 

ATENŢIE! Unele părți sunt ascuțite, manevrați cu grijă. 

5.1. Atașați Axul (4) la Melc (5). 

5.2. Introduceti Melcul in Tubul de Tocare (6). 

5.3. Introduceti Cutilul (3) pe Axul Melcului cu partea ascutita spre exterior. 

5.4. Atasati Sita (2) pe Axul Melcului. 

5.5. Rotiti Inelul de Fixare (1), pana cand este fixat in mod corespunzator 

ATENŢIE! Nu strângeți prea mult șurubul inelului. Procedând astfel, sita se va apăsa pe cutit, 

ceea ce, va deteriora cutitul si sita în timpul funcționării. 

 
6. Atașați tava de alimentare la palnia de incarcare 

 
7. Conectati mașina la priza de alimentare. Pe urma, porniți aparatul utilizând comutatorul "ON / OFF.



 

 

 

  INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE 

 
 Verificați dacă aparatul este asamblat corect (vezi capitolul “INSTALARE”). 

 
 Porniți aparatul utilizând comutatorul "ON / OFF" situat în partea laterală a aparatului 

 
 ATENȚIE! Asigurați-vă că carnea este lipsită de os și tendon dur. 

 
 ATENȚIE! Nu procesați produsele congelate. 

 
 Tăiați carnea în bucăți care se potrivesc ușor in gura de alimentare 

 
 ATENȚIE! Nu împingeți carnea in gura de alimentare în timp ce masina este oprita. 

 
 ATENȚIE! Utilizați numai împingătorul furnizat pentru a împinge carnea gura de alimentare. 

Alte obiecte pot cauza deteriorarea aparatului. 

 

 AVERTIZARE! Nu împingeți niciodată produsul prin arbore cu mâna. Acest lucru poate provoca 
vătămări grav 

 Împingeți ușor produsul prin gura de alimentare. Aplicarea prea multor presiuni poate deteriora 
aparatul. 

 
 Strângeți carnea tocata la ieșirea gurii. 

 

 Când masina nu este utilizata, opriți masina folosind comutatorul "ON / OFF". 
 
 Dacă masina nu va fi utilizata o perioadă mai lungă de timp, scoateți ștecherul din priza 

principală. Curățați masina conform instrucțiunilor (vezi capitolul "Curățarea și întreținerea"). 

 
ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA 

 
 Întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către ingineri certificați. 

 

 Verificați și curățați în mod regulat aparatul, piesele și accesoriile sale (dacă sunt aplicabile). 
 

 Verificați în mod regulat ștecherul si cablul pentru defecțiuni. Dacă este deteriorat, nu folosiți 

aparatul. În schimb, cheamti un inginer electric autorizat. 

 

 Înainte de curățare sau întreținere, opriți și deconectați întotdeauna sursa de alimentare. 

 
 ATENȚIE! Nu folosiți niciodată agenți de curățare agresivi sau materiale abrazive. Nu util izați solvenți 

sau agenți de curățare pe bază de benzină. Anumiți agenți de curățare pot lăsa reziduuri nocive sau 

pot cauza deteriorarea mașinii. 

 

 Curățați accesoriile cu apă caldă, cu săpun și cu un detergent pentru alimente. Treceți în 

exterior cu o cârpă umedă. Uscați întotdeauna aparatul și accesoriile după curățare utilizând o 

cârpă moale. 

 
 ATENȚIE! Nu folosiți burete abraziv sau obiecte ascuțite în timpul curățării, acest lucru poate 

duce la deteriorarea aparatului. 

 

 ATENȚIE! Nu introduceți niciodată aparatul sau nu îl scufundați în apă sau în alt lichid, ci 

ștergeți exteriorul cu o cârpă umedă. 

 

 ATENȚIE! Nu lăsați niciodată ud cablul de alimentare 
 

 
 



 

 

 

 

DEPOZITARE 
 

 Aparatul trebuie depozitat în loc uscat, ventilat,la temperatura camere 

 Asigurați-vă că aparatul este curățat corespunzător înainte de depozitare 
 
ELIMINAREA ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 
 

 La sfârșitul vieții aparatului, vă rugăm să-l eliminați conform regulamentelor și instrucțiunilor aplicabile 
în acel moment.



 

 

 

 


