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MAXIMA 

Masina curatat cartofi 
 
 
 
 

 
 
 

 

Manual de utilizare 

 
 

ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS, AR TREBUI SĂ CITIȚI ACEST MANUAL DE UTILIZARE
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Introducere 

Vă mulțumim că ați cumpărat acest produs Maxima. Pentru a obține beneficiul maxim și utilizarea acestui 
produs, citiți aceste instrucțiuni complet înainte de a încerca să instalați sau să utilizați acest produs. 

 

Noul dvs. produs Maxima este fabricat cu tehnici avansate de producție. Fiecare produs este inspectat 
înainte de expediere și testat pentru a asigura siguranța operatorului și calitatea produsului. Toți parametrii 
au atins sau au depășit standardul național. 

 

Masina de curatat cartofi Maxima sunt sigure, stabile și ușor de utilizat. Acest aparat poate fi folosit, pentru 
a curata cartofii, dar poate fi folosit și pentru a curata morcovii. Toate piesele în contact cu produsele 
alimentare sunt fabricate din oțel inoxidabil sau materiale de calitate alimentară. 

 

La Maxima suntem foarte mândri de produsele noastre și suntem dedicați complet să vă oferim cele mai 
bune produse și servicii posibile. Satisfacția dvs. este prioritatea noastră numărul unu. 

 

Știm că vă va plăcea să utilizați acest produs și vă mulțumim că ați ales produsul nostru. Sperăm să luați în 
considerare Maxima pentru achizițiile viitoare de echipamente. 

Norme de siguranță 
 

 Funcționarea incorectă și utilizarea necorespunzătoare a aparatului pot deteriora grav aparatul 
și răni utilizatorii. 

 Aparatul poate fi utilizat numai în scopul pentru care a fost proiectat și proiectat. Producătorul 
nu este responsabil pentru pagubele cauzate de operarea incorectă și utilizarea 
necorespunzătoare. 

 Acest aparat poate fi utilizat numai pentru curatarea cartofilor. 

 Țineți aparatul și mufa electrică departe de apă și de orice alte lichide. În cazul în care este 
puțin probabil ca aparatul să cadă în apă, trageți imediat dopul din priză și verificați aparatul 
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 aparatului. 

 Nu introduceți obiecte în carcasa aparatului. 

 Nu așezați aparatul pe partea sa sau cu susul în jos, de asemenea nu în timp ce aparatul este 
transportat. Nu rotiți aparatul într-un unghi mai mare de 45 °. 

 Nu atingeți ștecherul cu mâinile umede sau umede.Regularly check the plug and cord for any 
damage. When the plug or cord is damaged, you should have it repaired by a certified repair 
company. 

 Nu folosiți aparatul după ce a căzut sau este deteriorat în alt mod. Verificați-l și reparați-o de o 
companie de reparații certificată. 

 Nu încercați să reparați singur aparatul. Acest lucru ar putea duce la 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 ștecherul din priză, trageți întotdeauna de pe ștecher și nu de pe 
cablul de alimentare. 

 Aveți grijă întotdeauna când aparatul este folosit.
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 Nu lăsați niciodată copiii să utilizeze aparate fără supraveghere. 

 Trageți întotdeauna mufa din priză atunci când aparatul nu este utilizat și întotdeauna înainte de 
curățare. 

 Avertizare! Atât timp cât ștecherul este în priză, aparatul este conectat la sursa de alimentare. 

 Opriți aparatul înainte de a scoate mufa din priză. 

 Nu transportați niciodată aparatul prin intermediul cablului. 

 Evitați supraîncărcarea aparatului. 

 Nu folosiți dispozitive suplimentare care nu sunt furnizate împreună cu aparatul. 

 Instalația electrică trebuie să satisfacă reglementările naționale și locale aplicabile. 

 

Prima utilizare 

 Verificați să vă asigurați că aparatul nu este deteriorat. În caz de deteriorare, contactați 
imediat furnizorul și NU folosiți aparatul. 

 Scoateți tot materialul de ambalare. 

 Puneți aparatul intr-un loc stabil. 

 Asigurați-vă că aparatul nu este așezat lângă surse care radiază căldură (de exemplu, un 
încălzitor, o sobă sau un cuptor) 

 Asigurați-vă că aparatul este așezat la 10 cm de orice alt obiect sau pereți. 

 Poziționați aparatul astfel încât fișa să fie accesibilă în orice moment. 

 Curățați accesoriile și aparatul cu apă caldă caldă și o cârpă moale. 

 Puneți aparatul lângă un robinet de apă. 

 Așezați aparatul aproape de o scurgere. 

 Așezați tubul de intrare a apei (trebuie să îl alimentați singur) cu un capăt la robinetul de apă și 
celălalt capăt deasupra aparatului. 

 Conectați tubul de evacuare albastru cu rezervorul de filtrare și așezați rezervorul de filtru complet 
sub aparat. Așezați celălalt capăt în canalul de scurgere, unde apa poate curge ușor. 

 Urmați pașii din capitolul „Operare”. 

Operare 

 Conectați aparatul la priza principală. Asigurați-vă că priza are impamantare. 

 Prin ridicarea mânerului de fier, capacul din plastic va fi ridicat de la aparat, puteți să vă uitați acum 
în interiorul aparatului. 

 Puneți produsul pe care doriți să îl curățați în aparat. 

 Avertizare! Nu așezați mai multe produse în interiorul aparatului decât scrie in cartea tehnica 

 Verificați din nou dacă tubul de intrare și de ieșire este așezat corect. Verificați dacă ușa din 
fața aparatului este închisă corect, atunci când usa nu este inchisa, aparatul nu va funcționa.
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 Avertizare! Porniți robinetul de apă înainte de a porni aparatul. 

 Folosiți butonul verde pentru a porni aparatul. Aparatul are nevoie de 2 - 3 minute pentru un 
ciclu de decojire. Nu lăsați mașina să funcționeze mai mult de 5 minute. 

 Apăsați butonul roșu pentru a încheia ciclul sau în caz de URGENȚĂ. 

 Avertizare! Nu introduceti mâinile în aparat când aparatul este pornit. 

 Avertizare! Când aparatul este supraîncărcat sau blocat, aparatul se va opri automat. Opriți 
aparatul și verifiati dacă ceva s-a blocat și verificați cantitatea plasată în aparat.  

 Este posibil să lăsați aparatul să ejecteze conținutul. Când deschideți ușa în față și o țineți sus 
de mâner, puteți utiliza cealaltă mână pentru a apăsa butonul alb și verde în același timp. 
Mașina va scoate produsele la o viteză mai mică. Vă sfătuim să puneți o găleată sau altele 
similare dedesubt pentru a prinde conținutul. 

 Avertizare! Când nu toate produsele au fost evacuate din aparat, nu puneți mâinile în 
aparat. Opriți mai întâi aparatul, apoi puteți introduce mâna în aparat și scoateți produsele 
rămase. 

 Apa va cădea în rezervorul de filtrare, filtrul va face ca anumite coji grosiere să nu cadă în 
scurgere. 

 Când aparatul nu va fi utilizat pentru o perioadă mai lungă, vă rugăm să scoateți ștecherul din 
priză principală. 

 După ce ați terminat cu aparatul, asigurați-vă că este curățat conform etapelor din capitolul 
„Curățare și întreținere”. 

 Avertizare! Vă recomandăm să curățați zilnic, deoarece părți ale produselor care rămân în 
urmă ar putea provoca deteriorarea aparatului. 

Curățare și întreținere 
 

 Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de a face orice curățare sau întreținere la 
aparat. 

 Avertizare! Nu folosiți detergenți sau rufe agresive, care pot provoca zgârieturi. Nu folosiți 
conținut de benzină sau solvenți în timpul curățării. Asigurați-vă că nu intră apă în aparat. 

 Avertizare! Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în alt lichid! 

 Prin ridicarea mânerului de fier, capacul din plastic va fi ridicat de la aparat, puteți să vă uitați 
acum în interiorul aparatului. 

 Apoi este posibil să scoateți clemele de pe partea laterală a capacului de fier și să scoateți 
capacul din aparat.
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 Prin îndepărtarea clemelor de pe partea inferioară a aparatului, este posibil să scoateți cuțitul 
cu atenție și să îl curățați. 

 Avertizare! Nu îndepărtați violent piesele, aceasta va fi exclusă din garanție. 

 Curățați accesoriile și aparatul cu o cârpă umedă și o perie (apă cu detergent ușor). Uscați 
complet aparatul și piesele folosind un prosop uscat. 

 Avertizare! Nu puneți piese în mașina de spălat vase; detergenții ar putea fi prea agresivi. 

 

Specificatii 

 

Name Masina de curatat cartofi 
Maxima  

Model: MPP 15 Deluxe MPP 20 Deluxe 

Alimentare 220 V ~ 50 Hz 

Putere 1000 Watt 1500 Watt 

Capacitate Ca. 15 Kg Ca. 20 Kg 

Productivitate Max. 300 Kg/ora Max. 400 Kg/ora 

Dimensiuni H1060 x W410 x D550 mm H1100 x W460 x D590 mm 

Greutate Ca. 61 Kg Ca. 68 Kg 

Carcasa Otel inoxidabil 

Accesorii Tub de evacuare și rezervor de 
filtrare 

 

Depozitare 
 

 Asigurați-vă că aparatul este curățat în mod corect înainte de a fi depozitat. 

 Bobinați cablul de alimentare și puneți-l departe. 

 Depozitați într-un loc rece și uscat. 
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