ST-FP8507
ELECTRIC POTATO PEELER
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
КАРТОПЛЕЧИСТКА ЕЛЕКТРИЧНА

GB
Electric Potato Peeler
Dear Buyer!
We congratulate you on having bought the device under trade name «Saturn». We
are sure that our devices will become faithful and reliable assistance in your
housekeeping.
For correct usage, read these instructions carefully and keep in a safe place for future
reference.

IMPORTANTSAFEGUARDS
· When using electrical appliances like the potato peeler, basic safety precautions
should lie observed and followed, including the following:
· Before using the appliances for the first time, check if the voltage on the rating plate
corresponds lo the mains voltage in your home.
· Do not use the appliance for any purpose other than for which it was intended.
· To protect against electrical shock, do not immerse the power cable, plug or potato
peeler base in water or any other liquid.
· When not in use and before cleaning parts, switch off and unplug the appliance From
the mains power supply.
· Do not leave the appliance unattended when plugged in and keep it out of reach of
children.
· Do not let the power cable hang over edge of a table or kitchen counter or touch hot
surfaces.
· Do not operate this appliance with a damaged power cable/plug, or after the appliance
malfunctions or has been damaged in any way. If the appliance is damaged in any
way, do not use It and take to your local electrical store for repair.
· The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may be
hazardous.
· Before putting the potatoes in the appliance, make sure the power switch is off.
· Do not put more than 1 kg of potatoes into the peeler and do not let the machine work
continuously for more than 4 minutes.
· Make sure all the parts are in the correct position; otherwise the machine will not
work.
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Do not use outdoors.
Do not place the appliance on/near a hot gas or electrical burner or in a heated oven.
The cutler dish is very sharp: lake care when cleaning.
Never open the machine when it is in operation.
BEFORE USE:
Before using the appliance for the first time, clean the howl and the cutter dish with hoi
water.
Before each use, make sure the potato peeler is positioned on a clean/dry surface and that
the machine is stabilized on its rubber feet.
Check that the power is switched off before you plug in the appliance.
Place the bowl on the base station and the cutter dish on the axis. Check that both parts are
correctly placed.
OPERATING THE POTATO PEELER:
1. Make sure the power switch is in the OFF position.
2. Check that all the parts are in the correct position, otherwise the machine will not
function.
3. Pour water less than mark «Fill» in the bowl, add enough potatoes to the bowl to
cover the cutter disk (but never more than 1 kg each time). Close the top lid carefully.
4. Switch the power 'ON' and the machine will start working. Please note that it will
vibrate but the rubber feet will keep it in place during use.
The peeler will take about 1 minutes to peel potatoes, but keep an eye on the progress
through the transparent lid. Potatoes irregular in shape may take up more space and need a
bit longer to peel, but do not allow the potatoes peeler to run for more than 4 minutes.
After the machine has finished peeling, switch off the power, unplug from mains, remove
the top cover and take out the potatoes carefully.
6. Wash the potatoes with fresh water and remove any excess peelings with a small knife.
CARE AND CLEANING:
1. After each use, wash the bowl and the cutter with fresh water.
2. Before cleaning, always switch OFF and unplug the appliance from the mains
power supply
3. Do not immerse the power cable, plug and the peeler base in water or any other liquid.
4. Do not use anything other than fresh water to clean the cutter and top lid.
After cleaning use a soft cloth to dry all the parts before storage.
6. Never use sharp or abrasive cloths for cleaning.
This appliance is no intended for use by persons (including children) with reduced physic
sensory or menial capabilities, or lack of experience and Knowledge, unless they have b-given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance
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Specification
Working voltage:
220-230 V
Working frequency:
50 Hz
Power:
85 W
Rated Current:
2,58 A
Set
Potato Peeler
1pc
Instruction manual
1pc
Warranty book
1pc
Package
1pc
You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working
electrical equipments to an appropriate waste disposal centre.
The manufacturer reserves the right to change the
design of the product.

6

·
RU
Картофелечистка электрическая

·

Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки «Saturn». Уверены,
что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем
домашнем хозяйстве.
Перед использованием устройства, внимательно прочтите инструкцию по
эксплуатации. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

·
·
·
·
·
·
·

1. Крышка
2. Чаша
3. Корпус
4. Переключатель вкл./выкл.
5. Нескользящие/резиновые ножки
Меры предосторожности
Используя электроприбор, соблюдайте следующие меры предосторожности:
· Перед началом использования проверьте, совпадают ли параметры вашей сети с
данными, указанными на заводской табличке устройства.
· Используйте устройство по назначению.
· Во избежание поражения электрическим током, не погружайте шнур, вилку, или
устройство в воду или другую жидкость.
· Перед чисткой или после завершения работы, выключите устройство и
отключите его от сети.
· Не оставляйте включенное устройство без присмотра. Будьте бдительны
используя устройство в присутствии детей.
· Шнур питания не должен касаться горячих поверхностей, и свисать с края
стола.
· Не используйте устройство если оно повреждено, поврежден кабели или вилка,
обратитесь за консультацией и ремонтом в авторизированный сервисный центр.
· Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может
привести к травмам.
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Перед тем как поместить картофель в картофелечистку, убедитесь что она не
подключена к сети.
Максимальное количество картофеля: 1 кг, максимальное время работы: 4
минуты.
Все компоненты устройства должны быть правильно установлены иначе
устройство не будет работать.
Не используйте устройство вне помещения.
Не размещайте устройство возле газовых, электрических плит и других
источников тепла.
Будьте осторожны! Поверхность емкости для очистки острая!
Не открывайте крышку картофелечистки в процессе ее работы.
Устройство не предназначен для использования лицами (включая детей) с
ограниченными умственными или физическими способностями, без присмотра
ответственного за безопасность лица или без надлежащего инструктажа.
Электроприбор не игрушка! Следите за тем чтобы дети не играли с ним!

Перед использованием
Перед первым использованием чашу и емкость для очистки промойте в горячей
воде.
Убедитесь что устройство расположено на сухой, ровной и устойчивой
поверхности. Нескользящие ножки позволяют плотно зафиксировать устройство на
поверхности.
Убедитесь что устройство выключено, перед тем как отключить его от сети.
Установите чашу на корпус устройства, затем установите емкость для очистки.
Убедитесь что чаша и емкость для очистки установлены правильно.
Использование
1. Переключатель должен быть в положении «OFF».
2. Убедитесь что все компоненты установлены правильно, иначе устройство не
будет работать.
3. Наполните чашу водой, количество воды не должно превышать отметки
«FILL», поместите картофель в чашу, чтоб он покрывал режущий диск (не более
1 кг.
4. Подключите устройство к сети и включите. Во время работы устройство будет
вибрировать, нескользящие ножки плотно зафиксируют его на одном месте.
5. Процесс очистки картофеля в среднем занимает 2 минуты. Наблюдайте за
процессом
через
прозрачную
крышку.
Если
картофель
имеет
непропорциональной формы, очистка может занять больше времени, и
картофелю потребуется больше места в чаше. Устройство не должно работать
больше 4 минут. После завершения работы, выключите устройство и отключите
его от сети, снимите крышку и извлеките картофель
6. Промойте картофель под проточной водой, при необходимости удалите остатки
кожуры.
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Чистка и Уход
После каждого использования, тщательно промывайте чашу и емкость для очистки .
Перед очисткой выключите устройство и отключите его от сети.
Не погружайте устройство, шнур или вилку в воду или другую жидкость.
Промывайте крышку и емкость для чистки картофеля в чистой воде, затем
протирайте сухой тканью.
Не используйте абразивные моющие средства для чистки и скребки.

UA
Картоплечистка электрична
Шановний покупець! Вітаємо Вас з придбанням виробу торгової марки
«Saturn». Впевнені, що наші вироби будуть вірними та надійними помічниками
в Вашому домашньому господарстві.
Перед використанням пристрою, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.
Збережіть інструкцію для подальшого використання.

Технические характеристики
Напряжение:

220-230 В

Мощность:

85 Вт

Частота:

50 Гц

Сила тока:

2,58 А

Комплектация
Устройство для чистки картофеля

1

Инструкция по эксплуатации

1

Гарантийный талон

1

Упаковка

1

Безопасное для окружающей среды удаление
Вы можете помочь в охране окружающей среды!
Будьте любезны, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее
электрическое оборудование в соответствующий центр удаления отходов.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в
технические характеристики и дизайн изделий.

9

1. Кришка
2. Чаша
3. Корпус
4. Перемикач увім. / вимк.
5. Нековзні / гумові ніжки
Заходи безпеки
Використовуючи електроприлад, дотримуйтесь наступних правил безпеки:
· Перед початком використання перевірте, чи збігаються параметри вашої мережі
з даними, зазначеними на заводській табличці пристрою.
· Використовуйте пристрій за призначенням.
· Щоб уникнути ураження електричним струмом, не занурюйте шнур, вилку, або
пристрій у воду або іншу рідину.
· Перед чисткою або після завершення роботи, вимкніть пристрій і відключіть
його від мережі.
· Не залишайте увімкнений пристрій без нагляду. Будьте уважні, використовуючи
пристрій в присутності дітей.
· Шнур живлення не повинен торкатися гарячих поверхонь, і звисати з краю
столу.
· Не використовуйте пристрій якщо він пошкоджений, пошкоджено шнур або
вилку, зверніться за консультацією та ремонтом в авторизований сервісний
центр.
· Використання аксесуарів, не рекомендованих виробником, може призвести до
травм.
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Перед тим як помістити картоплю в картоплечистку, переконайтеся що вона не
підключена до мережі.
Максимальна кількість картоплі: 1 кг, максимальний час роботи: 4 хвилини.
Всі компоненти пристрою повинні бути правильно встановлені інакше пристрій
не буде працювати.
Не використовуйте пристрій поза приміщенням.
Не розміщуйте пристрій біля газових, електричних плит та інших джерел тепла.
Будьте обережні! Поверхня ємності для чищення гостра!
Не відкривайте кришку картоплечистки в процесі її роботи.
Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з
обмеженими фізичними або розумовими здібностями, без нагляду
відповідальної за їх безпеку особи або без належного інструктажу.
Пристрій не іграшка! Слідкуйте за тим щоб діти не гралися з ним!

Перед використанням
Перед першим використанням, чашу і ємність для чищення промийте в гарячій воді.
Переконайтеся що пристрій розміщений на сухій, рівній і стійкій поверхні.
Нековзні ніжки дозволяють щільно зафіксувати пристрій на поверхні.
Переконайтеся що пристрій вимкнено, перед тим як відключити його від мережі.
Встановіть чашу на корпус пристрою, потім встановіть ємність для чищення.
Переконайтеся що чаша і ємність для чищення встановлені правильно.
Використання
1. Перемикач повинен бути в положенні "OFF".
2. Переконайтеся що всі компоненти встановлені правильно, інакше пристрій не
буде працювати.
3. Наповніть чашу водою, кількість води не повинна перевищувати позначку
«FILL», помістіть картоплю в чашу, вона повинна покривати ріжучий диск (не
більше 1 кг.
4. Підключіть пристрій до мережі та увімкніть. Під час роботи пристрій буде
вібрувати, нековзні ніжки щільно зафіксують його на одному місці.
5. Процес чищення картоплі в середньому займає 2 хвилини. Спостерігайте за
процесом через прозору кришку. Якщо картопля непропорційної форми,
чищення може зайняти більше часу, і картоплі буде потрібно більше місця в
чаші. Пристрій не повинен працювати більше 4 хвилин. Після завершення
роботи, вимкніть пристрій і відключіть його від мережі, зніміть кришку та
вийміть картоплю.
6. Промийте картоплю під проточною водою, при необхідності видаліть залишки
шкірки.
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Чищення і догляд
Після кожного використання, ретельно промивайте чашу і ємність для чищення.
Перед чищенням вимкніть пристрій і відключіть його від мережі.
Не занурюйте пристрій, шнур або вилку у воду або іншу рідину.
Промивайте кришку і ємність для чищення картоплі в чистій воді, потім протріть
сухою тканиною.
Не використовуйте абразивні миючі засоби для чищення та шкребки.
Технічні характеристики:
Потужність:
Номінальна напруга:
Номінальна частота:
Сила стума
Комплектність :
Прилад для чищення картоплі
Інструкція з експлуатації
Гарантійний талон

85 Вт
220-230 В
50 Гц
2,58 А
1
1
1
1

Упаковка

Безпечне для навколишнього середовища видалення
Ви можете допомогти у охороні навколишнього середовища!
Будьте люб’язні, дотримуйтесь місцевих правил: передавайте
непрацююче електричне обладнання до відповідного центру
видалення відходів.
Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні
характеристики та дизайн виробів.
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