
Manual de utilizare 
Zdrobitor de struguri 

Va multumim ca ati ales produsul marca GOSPODARUL PROFESIONIST. Noi va garantam calitale inalta si 
termen indelungat de utilizare.  

Inainte sa folositi acest produs, va rugam sa cititi cu atentie ghidul de utilizare. Va rugam sa respectati 
fiecare pas al acestui ghid pentru a asigura utilizarea produsului in siguranta. 

Domeniul utilizarii: 
Acest produs  este destinat a fi ulilizat pentru zdrobirea strugurilor de vita de vie, a fructelor, etc. 

Avantajul acestui zdrobitor este calitatea, confortul utilizarii fiind un produs electric, volumul inalt de 
procesare: 500 kg/h. 

Masuri de precautie: 
I. lnaintea punerii in functiune a produsului cititi cu atentie ghidul de utilizare si urmariti fiecare pas al 
acestuia.

2. lnainte de folosirea produsului, controlati starea in care se afla.

3. Tineti copiii la distanta, in momentul folosirii zdrobitorului, incat ei sa fie in siguranta.

4. Acest produs nu este proiectat pentru folosirea de catre persoanele cu dizabilitati fizice sau mentale.

S. Zdrobitorul nu este proiectat pentru folosirea de catre copii.

6. Producatorul este in drept sa modifice manualul acestui produs fara acte aditionale, considerabil
neafectand siguranta functionarii acestuia.

Atentie! Nerespectarea ghidului de utilizare poate duce la vatamari corporale. 

Pachetul contine: 
Zdrobitor - 1 buc.  

Suruburi -1 buc. 

Ghidul de utilizare - 1 buc. 

Certificat de garantie -1 buc. 

Asamblarea utilajului 
I. Pe baza aflata pe parchet instalam cosul de incarcare si il fixam cu suruburile.

2. lntroduceti produsul care urmeaza a fi zdrobit in cosul de incarcare, folositi manerul sa puneti in
functiune mecanismul zdrobitor.



Atentie ! In timpul folosirii mecanismului trebuie sa stati in spatele cosului de incarcare. 

Atentie ! Evitati caderea obiectelor tari in cosul de incarcare, acest fapt poate duce la deteriorarea 
mecanismului . 

 

Obtigatiile garantiei: 

- Durata certificatului de garantie -24 luni. 

- Garantia functionarii - 24 Iuni de la momentul punerii in functiune a zdrobitorului, in cazul in 
care pe certificat nu este notata data cumpararii produsului, durata certificatului se considera din 
momentul producerli zdrobitorului. 

 


