
INFORMAŢII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/UE 

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să 

participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a 

cărui adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veţi evita eventualele consecinţe 

negative pe care le-ar putea avea asupra mediului şi sănătăţii înlăturarea incorectă, şi veţi permite valorificarea materialelor constituente pentru 

economisirea energiei şi a resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administraţia locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea 

necorespunzătoare a deşeurilor poate fi, în conformitate cu reglementările naţionale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este 

specificată prin marcarea produsului cu imaginea unei pubele tăiate. 

 

         
ACCESORIU STORCĂTOR DE ROŞII (OPŢIONAL) 

Model ZJAMG 04 
pentru aparatele de tocat carne model: 

ZMG 04, ZMG 05, ZMG 06, ZMG 07 şi ZMG 08 
 

Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni înainte de folosirea accesoriului. 
 

ASAMBLARE 
1. Aşezaţi inelul de fixare a şurubului din plastic pe manşon (Fig. 1). 
2. Aşezaţi tifonul în manşon, lângă inelul din plastic de fixare a şurubului (Fig. 2). 
3. Aşezaţi inelul de fixare prin manşon până ajunge la capătul manşonului (Fig. 3). 
4. Aşezaţi melcul în tubul T, cu partea alungită înainte, apoi rotiţi în aşa fel încât axul să 
avanseze puţin şi să se îmbine în blocul motor (Fig. 4). 
5. Introduceţi axul melcului în axul central al şurubului (Fig. 5). 
6. Puneţi manşonul cu totul de-a lungul inelului de fixare prin şurub, apoi rotiţi inelul de fixare în 
sens orar, în aşa fel încât să fie prins ferm (dar nu foarte strâns) (Fig. 6). 
7. Aşezaţi tăviţa de plastic (pentru suc) pe manşon şi fixaţi-o corespunzător (Fig. 7). 
8. Introduceţi şurubul din plastic în orificiul manşonului, apoi deplasaţi-l în sens orar până când 
este bine prins. Apoi aşezaţi capacul de plastic pe manşon (Fig. 8). 
Acum, aparatul este pregătit pentru stoarcerea roşiilor (sau a altor alimente asemănătoare). 
 

Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate şi conformitate electromagnetică. 

Acest produs nu conţine materiale periculoase pentru mediul  înconjurator (plumb, mercur, cadmiu, crom 

hexavalent şi agenţi inflamabili bromuraţi: PBB şi PBDE). 


