
 

 

MAŞINA DE TOCAT CARNE 
Instrucţiuni de utilizare 
 

Înainte de prima utilizare citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare. Păstraţi instrucţiunile de 
utilizare. Dacă faceţi cadou produsul nu uitaţi să anexaţi instrucţiunile de utilizare. 

Avantajul maşinii manual de tocat carne constă în forma ei simplă, suprafetele netede, forma 
practică, mânuirea uşoară şi construcţia inteligentă. Ideala pentru utilizare casnica, dar este foarte 
practica, poate fi utilizata chiar şi în restaurante, este ideala la tocarea cărnii, a legumelor sau la făcut 
gemuri. Datorită simplicităţii la curăţare, corespunde tuturor cerinţelor igienice. 
 
Montarea: 

1) Inainte de fiecare folosire curăţaţi toate componentele cu apă fierbinte, fierbeti 10 minute, intr-
un vas mai mare, componentele care intra in contact direct cu alimentele (corpul, cilindrul, 
cutitul si inelul) si  apoi uscaţile. 

2) Imbinaţi componentele şi fixaţi cu şurubul si inelul cu filet (vezi în imaginea ce urmează) 

 
3) Inşurubaţi şurubul, fixaţi maşina de tocat pe bancul de lucru (masa de bucatarie) în pozitie 

verticala ca in fig. 2 . 
4) Pozitionati si fixaţi maşina de tocat în aşa fel încât manivela să se poate învârti. 
5) Puneti un vas (farfurie) in dreptul sitei si apoi incepeti sa introduceti carnea in palnia 

tocatorului si sa invartiti manivela in sens orar. 
 

 
 
Utilizarea 
Spălaţi carnea, dezosaţi. Tăiaţi bucăţi mici. 
Întroduceţi carnea în tocător şi învărtiţi de manivelă.     Fig. 2 
 
Curăţarea 
După fiecare folosire curăţaţi toate componentele a maşinii de tocat cu apă fierbinte apoi ştergeţi cu 
lavetă cu căteva picături de ulei de consum, ca să evitaţi uzura componentelor. 
Pastrati acest produs in stare curata, departe de substante toxice. 
 
Intretinere 
In cazul in care randamentul masinii scade iar manivela se misca greoi se poate ca acest fenomen sa 
fie consecinta faptului ca cutitul si sita au taisul tocit. Inlocuiti aceste component cu unele noi (dar de 
acceasi dimensiune) sau ascutiti-le la un atelier specializat. 
 
Atentie ! 
Nu impingeti alimentele de tocat in palnia tocatorului cu degetele, deoarece va puteti accidenta. 
Pentru aceasta operatie utilizati un alt obiect sau aliment (o lingura, un cartof curatat, etc). 
 
Nu lasati acest produs la indemana copiilor deoarece se pot accidenta. 
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