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Siguranță
l	 Citiți aceste instrucțiuni cu atenție și păstrați-le pentru consultări viitoare.
l	 Scoateți toate materialele de ambalare și orice etichete.
l	 Opriți și scoateți din priză:

o înainte de a monta sau de a scoate piese;
o când aparatul nu este utilizat; 
o înainte de curățare.

l	 Nu lăsați niciodată aparatul în funcțiune nesupravegheat.
l	 Nu introduceți niciodată degetele în tubul de alimentare. Folosiți numai 

împingătorul livrat cu accesoriul tăietor rotativ.
l	 Nu aplicați o forță excesivă la împingerea alimentelor în tubul de alimentare - 

puteți strica accesoriul.
l	 Umblați cu grijă cu tamburul - este extrem de ascuțit.
l	 Nu atingeți piesele mobile.
l	 Utilizarea necorespunzătoare a accesoriului poate conduce la vătămări corporale.
 Consultați manualul de instrucțiuni al aparatului de bucătărie principal pentru 

avertismente suplimentare privind siguranța.

l Acest aparat electric este conform cu Reglementarea 
CE 1935/2004 privind materialele și articolele destinate 
intrării în contact cu alimentele.

 Acest accesoriu KAX643ME este prevăzut cu sistem 
de conectare prin răsucire  și este proiectat să 
se monteze direct pe ultima generație de modele 
Kenwood Chef (identificate prin seria KVC și KVL).

 Acest accesoriu poate fi de asemenea montat pe 
aparatele de bucătărie Kmix prevăzute cu un soclu de 
accesorii de viteză mică (seria KMX).

 Pentru a verifica dacă accesoriul este compatibil cu 
aparatul dvs. de bucătărie, va trebui să vă asigurați 
că ambele componente sunt echipate cu sistemul de 
conectare prin răsucirea .

 Dacă aparatul dvs. de bucătărie este prevăzut cu 
sistem de conectare cu bară  veți avea nevoie 
și de un adaptor înainte de a le putea folosi. Codul 
de referință pentru adaptor este KAT001ME. Pentru 
mai multe informații și despre cum puteți comanda 
adaptorul, intrați pe www.kenwoodworld.com/twist.

 Folosiți tăietorul rotativ la feliat și tocat alimente 
precum morcovi, castraveți, varză, mere, cartofi și 
brânză.

 Înainte de prima utilizare 
1   Spălați piesele: vezi secțiunea „curățare”.

Legendă

1 împingător 
2 tub de alimentare și corp 
3 dispozitiv de blocare tambur 
4 tambure 

Asamblarea tăietorului rotativ
 Asamblare 
1 Selectați un tambur. Tamburele sunt numerotate pe 

spate și sunt utilizate după cum urmează:
l Tamburul  Nr 1 - Pentru tocare fină :-ciocolată, nuci, 

morcovi și brânză.
l Tamburul  Nr 2 - Pentru tocare grosieră :- ciocolată, 

nuci, morcovi și brânză.
l Tamburul  Nr 3 - Pentru feliat subțire:- ceapă, varză, 

castraveți, morcovi, mere, cartofi și ciocolată.
l Tamburul  Nr 4 - Pentru feliat gros:-ceapă, varză, 

castraveți, morcovi, mere, cartofi, ciocolată și sfeclă 
roșie.

l Tamburul  Nr 5 (tambur de ras) - Pentru ras brânză 
parmezan și cartofi pentru găluște germane de cartofi.

2   Montați tamburul la interiorul corpului tăietorului 
rotativ.

3   Blocați dispozitivul de blocare al tamburului în poziție 
prin rotire în sens contrar acelor de ceas până ce linia 
de poziționare vine direct sub linia de pe corp 1.

Utilizarea tăietorului rotativ
1   Ridicați capacul soclului de accesorii de viteză mică 

prin apăsarea părții de sus și ridicarea 2.
2   Cu accesoriul în poziția ilustrată, poziționați-l pe soclul 

de accesorii de viteză mică și rotiți pentru blocarea în 
poziție 3.

3   Introduceți vasul de colectare sub gura de ieșire.
4   Umpleți tubul de alimentare pentru a preveni 

alunecarea alimentelor în laterală la procesare. 
Comutați pe viteza 3-4 și împingeți ușor cu 
împingătorul. Notă: Împingătorul intră numai pe o 
parte.

l La feliat varză, tăiați marginile și îndepărtați cotorul. 
Introduceți varza în tubul de alimentare și țineți-o 
verticală, aplicând o presiune constantă pe împingător.



Curățare
l Opriți întotdeauna aparatul și scoateți-l din priză 

înainte de scoaterea accesoriilor de pe aparatul de 
bucătărie.

l Demontați complet accesoriul înainte de curățare.
l Pentru o curățare mai ușoară, spălați întotdeauna 

piesele imediat după utilizare.
l Spălați toate piesele în apă fierbinte cu detergent, apoi 

uscați-le. Nu spălați la mașina de spălat vase.

Service și asistență pentru clienți 
l Dacă întâmpinați orice probleme la utilizarea 

accesoriului, înainte de a solicita asistență, intrați pe 
www.kenwoodworld.com.

l Rețineți că produsul este acoperit de o garanție, care 
este conformă cu toate prevederile legale referitoare la 
orice garanție existentă și drepturi ale consumatorilor 
în țara în care a fost cumpărat produsul.

l Dacă produsul Kenwood funcționează defectuos sau 
dacă identificați orice defecte, trimiteți-l sau aduceți-l 
la un Centru de Service KENWOOD autorizat. Pentru 
detalii actualizate referitoare la cel mai apropiat 
Centru de Service KENWOOD autorizat, intrați pe 
www.kenwoodworld.com sau site-ul web specific din 
țara dvs.

l Proiectare și inginerie de Kenwood în Regatul Unit.
l Fabricat în China.
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