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Úvod
Věnujte prosím pozornost tomuto návodu. Správná údržba a provoz zaručí, že přístroj bude poskytovat
dlouhodobě nejlepší možný výkon.

Obsah balení
Je zahrnuto následující:
• Mlýnek na maso Caterlite
• Zásobník
• Podávací šroub
• Zajišťovací šroub
• Řezací nůž
• Mlecí disk (střední - 8 mm)

• Mlecí disk (střední - 5 mm)
• Mlecí disk (jemný - 3 mm)
• Návod k použití
• Sestava výrobníku klobás
• Vytlačovací tryska

Caterlite si zakládá na kvalitě a službách a zajišťuje, že v době balení je obsah dodáváno plně funkční
a nepoškozené.

Pokud zjistíte jakékoli poškození v důsledku přepravy, okamžitě kontaktujte svého prodejce Caterlite.

Montáž

Uzávěr

Řezací čepel

Zajišťovací šroub

Mlecí bubenMlecí disk

Podávací šroub

Zásobník ON tlačítko

OFF/REVERSE tlačítko
CIRCUIT BREAKER tlačítko

Nástavec na klobásy
Vytlačovací tryska
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1. Uvolněte zajišťovací šroub.
2. Vložte mlecí válec do ústí krytu motoru hřídelí směrem nahoru.
3. Utáhněte zajišťovací šroub.
4. Vložte podávací šroub do mlecího válce. Mírným otáčením šroubu dotáhněte.
5. Nasaďte řezací nůž na konec podávacího šroubu.

Poznámka: Zajistěte, aby plochý povrch kotouče směřoval dopředu,
jak je znázorněno na obrázku.

6. Zarovnejte drážku na okraji požadovaném mlecím disku s kolíkem na mlecím bubnu. Posuňte
řezný kotouč na podávací šroub.

7. Našroubujte uzávěr na konec mlěcího bubnu, dokud nebude pevně utažen.
8. Zasuňte zásobník na místo.
9. Pokud vyrábíte klobásy, nainstalujte sestavu na mlecí válec.

Note: Před tím se ujistěte, že jste nejprve odšroubovali uzávěr válce. Po montáži sestavy na klobásy
znovu nasaďte uzávěr pevně jej přišroubujte.

Úkon

Poznámka: Vyčistěte spotřebič teplou mýdlovou vodou a předtím jej důkladně
osušte používat poprvé.

1. Maso nakrájejte na dostatečně malé kousky, aby se vešlo do otvoru v zásobníku.
2. Vytáhněte zástrčku ze zadní části jednotky a zapojte ji do zásuvky.
3. Stiskněte tlačítko ON.
4. Zasuňte maso mlýnku pomocí přítlačného zařízení.

VAROVÁNÍ: Nikdy netlačte maso do hřídele prsty.

Pokud jistič zastaví spotřebič nebo se spotřebič zasekne:

1. Ihned stiskněte tlačítko OFF/REVERSE.
2. Stiskněte tlačítko CIRCUIT BREAKER button.
3. Vypněte spotřebič a odpojte jej od napájení.
5. Vyjměte a vyčistěte mlecí válec a všechny součásti.



3

CZ

Čištění, péče a údržba

Poznámka: Spotřebič před čištěním vždy vypněte a odpojte od zdroje napájení.

• Na zařízení nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky. Použĳte teplou mýdlovou vodu.
• Neponořujte kryt motoru do vody. Vnější povrch očistěte vlhkým hadříkem.
• Po čištění vždy důkladně osušte.
• AV případě potřeby by měl opravu provést zástupce společnosti Caterlite nebo kvalifikovaný

technik.

Pro snadnější čištění spotřebič rozeberte:
• Odšroubujte uzávěr mlecího bubnu.

Poznámka: Pokud je uzávěr nasazen příliš těsně, poklepejte na rohy uzávěru
pomocí gumové paličky nebo podobným nástrojem k jejímu uvolnění.

• Vyjměte uzávěr, mlecí disk, čepel a podávací šroub jako jeden celek. Jemným nakloněním hlaveň
vyjměte kusy jeden po druhém.

• Odšroubujte zásobník.
• Vyjměte maso ze všech součástí a omyjte jej v teplé mýdlové vodě.
• Důkladně osušte.
• Před výměnou díly namažte trochou oleje na vaření, abyste dosáhli nejlepšího výkonu.

Odstraňování problémů
Pokud se na vašem spotřebiči Caterlite objeví závada, zkontrolujte prosím následující tabulku, než zavoláte
na linku technika.

Chyba Pravděpodobná příčina Řešení
Jednotka nefunguje Jednotka není zapnutá Zkontrolujte, zda je jednotka správně

zapojena a zapnutý

Poškozený kabel/zástrčka
Spálená pojistka v zástrčce

Zavolejte kvalifikovaného technika
Vyměňte pojistku zástrčky

Zdroj napájení Zkontrolujte napájení
Mleté maso nevychází ze
spotřebič rovnoměrně

Uzávěr je nasazen/utažen
těsně

Uvolněte uzávěr

Řezná deska je zablokovaná Vyjměte a vyčistěte desku
Řezná čepel je tupá Vyměňte řezací nůž
Spotřebič je přeplněný Odstraňte uvíznutou surovinu
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Technické specifikace
Model Napětí Napájení Current Výstup Rozměry

V x Š x H (mm) Hmotnost

CB943 230V 50Hz 350W 1.5A 113kg/hour 430 x420 x 170 5.8kg

Elektrické vedení
Tento spotřebič je dodáván s 3kolíkovou zástrčkou a kabelem BS1363.

Zástrčku je třeba zapojit do vhodné síťové zásuvky.

Tento spotřebič je zapojen následovně:

• Živý vodič (hnědý) ke svorce označené L
• Nulový vodič (modrá barva) ke svorce označené N
• Zemnící vodič (barevný zeleno/žlutý) ke svorce označené E

Tento spotřebič musí být uzemněn.

V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Místa elektrické izolace musí být udržována mimo jakékoli překážky. V případě jakékoli nouze
pokud je vyžadováno odpojení, musí být snadno přístupné.

Dodržování
Logo WEEE na tomto produktu nebo jeho dokumentaci znamená, že produkt musí

nelikvidovat jako domovní odpad. Aby se zabránilo možnému poškození člověka
zdraví a/nebo životního prostředí, musí být výrobek zlikvidován ve schváleném a
ekologicky bezpečný proces recyklace. Další informace o likvidaci
tento produkt správně, kontaktujte dodavatele produktu nebo příslušný místní úřad
likvidace odpadu ve vaší oblasti.
Díly BUFFALO prošly přísným testováním produktů, aby vyhověly

s regulačními standardy a specifikacemi stanovenými mezinárodními,
nezávislé a federální úřady.
Produkty BUFFALO byly schváleny tak, aby mohly nést následující symbol:
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