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Starlyf Professional Slicer 

 
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, διαβάστε όλες αυτές τις οδηγίες για να 
βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το προϊόν σωστά. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1. Προειδοποιήσεις 
2. Τι περιλαμβάνει το σετ 
3. Οδηγίες χρήσης 
4. Καθαρισμός και συντήρηση 
5. Εγγύηση ποιότητας 
 
1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ 
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. 

 Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάξτε τη συσκευή 
και το καλώδιό της μακριά από παιδιά. 

 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί 
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά 
τους. 

 Ελέγξτε ότι η τάση του δικτύου σας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στη 
συσκευή. 

 Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο για τυχόν ζημιές. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε 
τη συσκευή εάν το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή παρουσιάζει σημάδια βλάβης. 

 Εάν το καλώδιο υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από αρμόδιο 
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 

 Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακούς σκοπούς και με τον τρόπο που 
υποδεικνύεται στις παρούσες οδηγίες. 

 Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για οποιονδήποτε 
λόγο. Ποτέ μην την τοποθετείτε στο πλυντήριο πιάτων. 

 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε καυτές επιφάνειες. 
 Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή 

ρεύματος. 
 Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται από αρμόδιο εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. 
 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο και τοποθετήστε την 

πάντα σε στεγνό περιβάλλον. 
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 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. 
Θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τον χρήστη και να προκαλέσουν ζημιά 
στη συσκευή.  

 Ποτέ μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το 
καλώδιο δεν μπορεί να πιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο 
γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε. 

 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε επίπεδη επιφάνεια. 
 Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. 
 Χρησιμοποιείτε αυτόν τον κόφτη μόνο για εφαρμογές μαγειρέματος. Κόψτε μόνο 

τρόφιμα όπως τυρί, κρέας, ψωμί και παρόμοια παρασκευάσματα. 
 Μην κόβετε ποτέ τα τρόφιμα με γυμνά χέρια -- χρησιμοποιείτε πάντα τη διαφάνεια 

και τον οδηγό φαγητού της, εκτός εάν είναι αδύνατο λόγω του μεγέθους του 
αντικειμένου. Φροντίστε να μην αγγίξετε ποτέ τη λεπίδα. 

 Αυτού του είδους η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργεί συνεχώς. Δεν είναι μια 
συσκευή επαγγελματικού τύπου. Είναι απαραίτητο να γίνουν προσωρινές παύσεις. 

 Η λεπίδα της συσκευής είναι εξαιρετικά κοφτερή. Να είστε πάντα προσεκτικοί όταν 
καθαρίζετε τη συσκευή. 

 Είναι απολύτως απαραίτητο να διατηρείτε αυτή τη συσκευή πάντα καθαρή καθώς 
έρχεται σε άμεση επαφή με τρόφιμα. 

 Μην αγγίζετε ποτέ τη λεπίδα όταν η συσκευή χρησιμοποιείται. Επιπλέον, μην 
προσπαθήσετε ποτέ να σταματήσετε την κίνηση της λεπίδας με οποιονδήποτε 
τρόπο. 

 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Θα πρέπει να 
ακολουθήσετε τα ζητούμενα διαλείμματα. Εάν δεν ακολουθήσετε προσεκτικά 
αυτήν την οδηγία, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον κινητήρα. 

 Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για οποιονδήποτε σκοπό που δεν συνιστάται σε 
αυτό το εγχειρίδιο. 

 
2. ΤΟ ΣΕΤ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
1 x Starlyf® Professional Slicer 
1 x Εγχειρίδιο οδηγιών 
 
3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Μοντέλο     VHGVACIND0436 
Τάση, Συχνότητα    220-240V~, 50/60Hz 
Ονομαστική ισχύς    150W 
Ταχύτητα     1 
Σύντομος Χρόνος Λειτουργίας   3 λεπτά 
Σημείωση: Διαλείμματα 10 λεπτών πρέπει να γίνονται μετά από κάθε συνεχή χρήση 3 
λεπτών. Μετά από 5 κύκλους των 3 λεπτών, συνιστάται να κάνετε ένα διάλειμμα μισής 
ώρας. 
 
ΧΡΗΣΗ 
1. Κύριο σώμα 
2. Κουμπί ασφαλείας 
3. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης 
4. Μετρητής πάχους φέτας 
5. Οδηγός πάχους 
6. Συρόμενη Επιφάνεια 
7. Θέση Τροφίμων 
8. Λεπίδα 
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9. Πλατφόρμα 
10. Διακόπτης για ρύθμιση πάχους 
11. Αποσπώμενα πόδια 
 
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
Καθαρίστε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πριν χρησιμοποιήσετε τη 
συσκευή. 
 
ΧΡΗΣΗ 
• Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και στεγνή επιφάνεια. Το άτομο που χρησιμοποιεί 
τη συσκευή πρέπει να χειρίζεται τα κουμπιά με το αριστερό χέρι και το σπρώξιμο τροφίμων 
με το δεξί χέρι. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. 
• Ξεδιπλώστε την πλατφόρμα (9). Τοποθετήστε τη συρόμενη επιφάνεια (6). 
Τοποθετήστε τη θέση τροφίμων (7) στη συρόμενη επιφάνεια (6). 
• Μετακινήστε τη συρόμενη επιφάνεια (6) εμπρός και πίσω μερικές φορές για να 
εξασφαλίσετε τη σωστή κίνηση. 
• Επιλέξτε το απαιτούμενο πάχος φέτας από 0-15mm. 
Περιστρέψτε το διακόπτη (10) δεξιόστροφα για πιο χοντρές φέτες ή αριστερόστροφα για 
πιο λεπτές φέτες. 
• Τοποθετήστε το φαγητό που θα κόψετε σε φέτες πάνω στο συρόμενο τραπέζι και πιέστε 
το ελαφρά στον οδηγό πάχους (5) χρησιμοποιώντας τη θέση τροφίμων. 
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ασφαλείας (2) και πατήστε το κουμπί 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (3). Η λεπίδα θα αρχίσει να περιστρέφεται. 
• Μετακινήστε τη συρόμενη επιφάνεια (6) εμπρός και πίσω για να κόψετε σε φέτες το 
φαγητό. Κρατάτε πάντα τα δάχτυλα του δεξιού σας χεριού στα δεξιά της θέσης τροφίμων. 
• Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί on/off και μετά το κουμπί ασφαλείας. 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
• Για να κόψετε τα κρέατα σε λεπτές φέτες, ψύξτε τα καλά για 2-4 ώρες στην κατάψυξη 
πριν τα κόψετε. 
• Όταν κόβετε ζεστά ψητά χωρίς κόκαλα, τα βγάζετε από το φούρνο και τα αφήνετε 15 έως 
20 λεπτά πριν τα κόψετε. 
• Τα αλλαντικά διατηρούνται περισσότερο και διατηρούν τη γεύση τους, εάν τα κόψετε σε 
φέτες όση ποσότητα χρειάζεται. 
• Τρόφιμα με ανομοιόμορφη υφή όπως το ψάρι και οι λεπτές μπριζόλες, είναι συχνά 
δύσκολο να τεμαχιστούν. Καταψύξτε μερικώς πριν τα κόψετε. 
• Η συσκευή μπορεί επίσης να κόψει τρόφιμα όπως καρότα ή πατάτες σε λεπτές φέτες για 
πατατάκια. 
 
4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
• Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα. 
• Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με μια χαρτοπετσέτα ή ένα 
μαλακό πανί. Δεν πρέπει να πλένεται σε πλυντήριο πιάτων. 
• Μην καθαρίζετε εσωτερικά ή εξωτερικά με λειαντικό καθαριστικό ή σύρμα γιατί αυτό θα 
καταστρέψει το φινίρισμα. 
• Μην βυθίζετε σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. 
• Η λεπίδα μπορεί να αφαιρεθεί περιστρέφοντας το κουμπί ασφάλισης της λεπίδας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λεπίδα είναι πολύ κοφτερή. 
Αφού καθαρίσετε τη λεπίδα, γυρίστε το κουμπί αριστερόστροφα για να κλειδώσετε τη 
λεπίδα. 
• Στεγνώστε καλά όλα τα μέρη πριν την αποθήκευση. 
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5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: 
Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση για κατασκευαστικά ελαττώματα, σύμφωνα με τις 
χρονικές περιόδους που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε χώρα. 
Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από ανεπαρκή χρήση, αμελή 
εμπορική χρήση, μη φυσιολογική φθορά, ατυχήματα ή ακατάλληλο χειρισμό. 
Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών συσκευών 
Η ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), απαιτεί τα παλιά οικιακά ηλεκτρικά. 
Οι συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται στην κανονική ροή αστικών απορριμμάτων χωρίς 
διαλογή. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθεί ο 
αντίκτυπος στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Το διαγραμμένο σύμβολο "Κάδος με 
τροχούς" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας, ότι όταν απορρίπτετε τη 
συσκευή, πρέπει να συλλέγεται χωριστά. 
Οι καταναλωτές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής 
τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη της παλιάς τους συσκευής. 
 
Κατασκευασμένο στην Κίνα 


