
Bruksanvisning Peelamatic 
elektrisk apelsinskalare





OBS, VIKTIGT!
För bästa resultat är det viktigt att du 
använder dig av frukter som är 
hårda och runda eller ovala. 

På så sätt får du ut det mesta av din 
elektriska skalmaskin.

Lycka till!
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Sätt ihop din elektriska skalmaskin

Skalarm med 
skalningstub
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Vi tackar och gratulerar dig till att ha köpt Orange PEEL – din LÖSNING på 
dina SKALNINGSPROBLEM. Tack vare sitt revolutionerande system kan 
Orange PEEL skala all slags frukt och mat. Det enda kravet är att det som 
ska skalas är runt eller ovalt och relativt hårt. Anledningen till detta är 
enkel: Orange PEEL skalar precis som du själv skulle göra. Orange PEEL är 
mycket enkel att använda, men här kommer några tips för att du ska få ut 
det mesta av den. 

Gör så här:
1. Koppla in och tryck på ON-LIGHT-knappen (fig. 1 D).
2. Lyft upp supportstiftet genom att trycka på den övre armen.
3. Sätt fast frukten (och försök centrera den) på stödet med de tre 
metallpiggarna. 
4. Lösgör den övre armen och försäkra dig om att supportstiftet är 
kvar i mitten av frukten och tryck sedan fast det. 
5. Sätt knappen i position ”II” (två) för tjockare skal (fig. 1 C) och ”I” 
(ett) för andra frukter och livsmedel. (fig. 1 B).
6. Välj position för skalningstuben genom att justera skruven för 
tunnare eller tjockare skal. (fig. 2 A, 2 B).
7. Tryck på startknappen i några sekunder (fig. 1 A). 
8. Efter skalningen (ungefär tio sekunder) kommer den att stanna 
automatiskt. 
9. Håll fast frukten eller livsmedlet med en gaffel (eller med handen) 
och tryck upp den övre armen för att lösgöra den. 
10. Högsta betyg! Det är allt som krävs!

Placera helst frukt eller livsmedel med den hårdaste delen nederst för att 
få bäst resultat. Koppla ur apparaten och avlägsna eventuella livsmedel 
innan du byter tillbehör och rörliga delar eller rengör apparaten. Om 
stickkontakten är skadad måste denna bytas ut av tillverkaren eller av 
auktoriserad servicepersonal.  

När du skalar mycket små frukter, ändra positionen på de tre spetsarna 
(fig. 4 B) och skär stora frukter i mindre bitar. Om skalet är väldigt tunt 
eller ojämnt, placera armen på toppen (fig. 3 B) innan du börjar skala.

Användning



Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer (inklusive 
barn) vars fysiska, sensoriska eller mentala förmåga är nedsatt eller som 
saknar erfarenhet eller kunskap, om personen inte är under uppsikt eller 
får instruktioner för att använda apparaten av en ansvarig vuxen. 

Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. Orange 
PEEL kräver inget underhåll. Rengör bara med vatten och en fuktig trasa 
för att avlägsna fruktsaft som kommit ut vid skalning. Använd inte slipan-
de trasor eller starka vätskor. 

Denna produkt omfattas av tillverkarens garanti under ett år efter 
inköpsdatum. Om några fel till följd av defekta material eller tillverknings-
fel uppstår under denna ettårsperiod, reparerar eller ersätter tillverkaren 
produkten utan kostnad för kunden. Tillverkaren står endast för reparation 
eller utbyte om kunden kan uppvisa giltigt kvitto med inköpsdatum som 
styrker att servicen begärs inom garantitiden. 

Garantin omfattar inte produkter och/eller delar som är utslitna och/
eller kan betraktas som förbrukningsprodukter. Garantin är inte giltig om 
felet orsakats av felaktig användning, undermåligt underhåll eller om 
modifieringar eller 
reparationer utförts av personer som inte är auktoriserade av tillverkaren. 
För att produkten ska användas korrekt ska användaren noggrant följa 
alla 
instruktioner i användarmanualen och undvika att använda produkten på 
något sätt som i manualen beskrivs som felaktigt eller som manualen 
varnar för. 

Garanti
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