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1 Switch (temporary / continuous 

operation)
Açma düğmesi (Kısa süreli 
çalıştırma/sürekli çalıştırma)

2 Stop plate Durdurma plakası
3 Slice carriage Dilimleme kızağı
4 Slice thickness adjustment 

knob
Dilim kalınlığı ayar düğmesi

5 Slice tray Dilimleme tepsisi
6 Type label Bilgi etiketi
7 Power cord Elektrik kablosu
8 Cable compartment Kablo yuvası
9 Left-over holder Artık tutucusu
10 Blade catch Bıçak tutucusu
11 Rotary blade Döner bıçak

1

7

2
3

4

5

6

8

9
10

11

en Operating instructions ...........................1

tr Kullanım kılavuzu ...................................5



8

• Yıkadığınız tüm parçaları 
kurulayınız.
• Döner bıçaktaki dişliyi az 
miktarda ritter bakım yağı (veya 
vazelin) ile yağlayınız.
• Döner bıçağı tekrar yerine 
yerleştiriniz.

BAKIM
Çok amaçlı dilimleyiciye bakım 
yapılması gerekmez. Ancak 
cihazın kolay hareket ederek 
çalışmasını sağlamak amacıyla, 
cihazın dilimleme kızağının 
oluğunu arada sırada biraz ritter 
bakım yağı veya vazelin kullana-
rak yağlamanızı tavsiye ederiz.

SAKLAMA
Cihazı çocukların ulaşamayacağı 
bir yerde saklayınız.
Kabloyu saklamak için daima 
cihazın entegre kablo yuvasını (8) 
kullanınız.

CİHAZIN BERTARAF 
EDİLMESİ

Bu cihaz kullanım 
ömrünü doldurduğunda 
standart evsel atıklar ile 
birlikte bertaraf 

edilmemelidir. Elektrikli ve 
elektronik aletlerin geri 
dönüştürülmesi için oluşturulmuş 
bir toplama merkezine teslim 
edilmelidir. Ürünün, kullanım 
kılavuzunun veya ambalajın 
üzerindeki sembol bu konuda 
bilgi içermektedir.
Kullanılan malzemeler, üzer-
lerindeki etiketlere göre geri 
dönüştürülebilir olabilir. Eski 
cihazların yeniden kullanımı, 
geri dönüştürülmesi veya 
başka bir şekilde yeniden 
değerlendirilmesiyle çevremizin 
korunmasına önemli bir katkıda 
bulunmuş olursunuz.
Lütfen belediyenin yetkili atık 
toplama merkezine başvurunuz.

REACH YÖNETMELİĞİ
www.ritterwerk.de web sitesine 
bakınız.

ÖZEL AKSESUARLAR
Et, sosis, sucuk veya salam 
dilimlemek için kullanılabilecek 
özel bir dişsiz döner bıçak temin 
edilebilir.
Çok amaçlı dilimleyicinin bakımı 
(yağlanması) için orijinal ritter 
bakım yağı temin edilebilir.

SERVİS, ONARIMLAR VE 
YEDEK PARÇALAR
Serv s, onarımlar ve yedek 
parçalar ç n lütfen bulunduğunuz 
bölgedek  müşter  h zmetler ne 
başvurunuz.
www.r tterwerk.de web s tes ne 
bakınız.

TEKNİK BİLGİLER
Bu cihaz aşağıdaki direktifl ere ve 
yönetmeliklere uygundur:

 – 2014/30/EU
 – 2014/35/EU
 – 1935/2004/EG
 – ErP 2009/125/EG
 – 2011/65/EU

Bu cihaz CE işareti taşımaktadır.
Şebeke gerilimi/elektrik tüke-
timi: Cihazın altındaki bilgi 
etiketindedir
Dilim kalınlığı:
0 mm ila yakl. 20 mm 

GARANTİ
Bu r tter çok amaçlı d l mley c  
ç n, satın alma tar h nden t baren 
geçerl  olacak ve AB garant  
d rekt fl er n n kapsamına uygun 
olacak şek lde 2 yıllık üret c  
garant s  sunuyoruz. Garant  
haklarından veya müşter  h zmet-
ler nden faydalanab lmek ç n çok 
amaçlı d l mley c n n her durumda 
ulusal müşter  h zmetler  depart-
manına gönder lmes  şarttır.

Türkçe
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GENERAL SAFETY 
 INSTRUCTIONS
To avoid personal injury or dam-
age to the appliance, please 
observe the following safety 
instructions:

 – The food slicer is to be used 
for domestic purposes only and 
must not be used commercially.
 – Never set the appliance down 
on hot surfaces or close to 
naked fl ame.
 – Use the accessories included in 
the delivery specifi cation only.
 – Use suitable extension cables 
only.
 – Do not bend the power cord. 
Never wrap the cable around 
the appliance.
 – Route the power cord so that it 
does not come into contact with 
hot or sharp-edged objects.
 – Only start to use the appliance 
after it has been securely set 
up.
 – Persons with reduced physical, 
sensory or intellectual capabili-
ties or lacking in relevant expe-
rience and/or knowledge may 
use this appliance, provided 
that they do so under supervi-
sion or have been instructed in 
the safe use of the appliance 
and understand the potential 
risks associated with its use.

 – Do not allow children to play 
with the appliance.
 – Always disconnect the appli-
ance from the mains whenever 
it is to be left unsupervised, and 
also prior to assembly, disman-
tling and cleaning.
 – This appliance must not be 
used by children. Keep the 
appliance and its connection 
cable out of reach of children.
 – Only connect the appliance to a 
suitable AC power source that 
complies with the specifi cations 
on the type label.
 – Never leave the appliance 
 unattended while it is operating.
 – Do not use it to cut frozen 
foods, bones, food containing 
large stones, roast meats that 
are encased in netting or pack-
aged foods!
 – Never allow the appliance to 
run for more than 5 minutes at 
a time.

English
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Risk of electric shock
 – Always remove the power plug 
from the socket in the event of 
a malfunction, before cleaning 
and when the appliance is not 
in use. When doing so, pull on 
the plug and not on the cable.
 – Never immerse the appliance 
in water. Never expose the 
appliance to rain or any other 
form of moisture. If the appli-
ance falls into  water, unplug the 
cable from the mains socket 
before removing the appliance 
from the water. Have the appli-
ance inspected at an author-
ized service location before 
using it again.
 – Always ensure that your hands 
are completely dry before using 
the appliance. Do not use the 
appliance if it is wet or damp 
or while you are standing on a 
damp surface. Do not use the 
appliance outdoors.
 – Stop using the appliance 
immediately if any parts are 
damaged and contact the ritter 
after-sales service.
 – If the power cord is damaged, it 
must be replaced by the manu-
facturer, the manufacturer's 
after-sales service or a similarly 
qualifi ed person to eliminate 
risk of personal injury.

Risk of injury
 – This appliance may not be 
used without a slice carriage 
or a left-over holder, unless the 
size and shape of the food to 
be sliced means that they can-
not be used.
 – The appliance must be 
switched off  before changing 
accessories or add-on parts 
which move when operated 
and then disconnected from the 
mains.
 – The rotary blade is extremely 
sharp.
 – Never touch the rotating 
blade when the appliance is 
 operating!
 – Switch the appliance off  before 
cleaning it; pull the power plug 
out off  the socket and turn the 
slice thickness adjustment knob 
to the "0" position.
 – The rotary blade will continue 
to run for a short time after 
 being switched off .

English
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Kitabın ön ve arka yüzlerinde 
bulunan şemaları açınız.
Lütfen cihazı kullanmaya 
başlamadan önce kılavuzu 
dikkatle okuyunuz. Kullanım 
kılavuzunu saklayınız ve cihazı 
başka birine verdiğinizde kılavuzu 
da beraberinde veriniz.
Ayrıca güncel kullanım 
kılavuzuna www.ritterwerk.de 
adresinde de erişebilirsiniz.

KULLANIM AMACI
Çok amaçlı dilimleyiciyi evinizdeki 
her türlü gıda maddesini dilimle-
mek için kullanabilirsiniz.

Çok amaçlı dilimleyici 
gıda maddeleri ile temas 
etmeye uygundur.

Amacına uygun olmayan veya 
hatalı kullanım, ciddi yaralanma-
lara veya cihazın arızalanmasına 
neden olabilir. Bu durumlarda 
garanti geçerliliğini yitirir ve üretici 
fi rmanın sorumluluğu sona erer.

KULLANIM
Hazırlık
Cihazı kutusundan dikkatlice 
çıkarınız. Tüm ambalaj malzeme-
lerini çıkarınız ve bunları kutuyla 
beraber saklayınız. Cihazı gıda 
maddeleri ile temas etmeden 
önce temizleyiniz 
(bkz. TEMİZLİK).

Cihazın yerleştirilmesi
• Cihazı prize yakın bir konum-
daki düz ve kaymayan bir zemine 
yerleştiriniz.

 Dilimleme kızağını (3) yerine 
oturduğu duyuluncaya kadar 
cihazın kılavuz oluğuna dikey 
olarak biraz kuvvetlice bastırınız.

 Artık tutucusunu (9) dilimleme 
kızağının koluna takınız.

 Yeterli uzunlukta elektrik kab-
losunu (7) cihazın altında bulunan 
kablo yuvasından (8) çıkarınız ve 
fi şi prize takınız.

DİLİMLEME
 Dilim kalınlığı ayar 

düğmesi (4) yardımıyla istediğiniz 
dilim kalınlığını ayarlayınız.
Bilgi:
Dilim kalınlığı göstergesi, mili-
metrik bir gösterge değildir. "0" 
pozisyonu güvenlik nedeniyle 
bıçağın üzerinin örtüldüğü konum 
olarak tasarlanmıştır.

 Dilimleyeceğiniz malze-
meyi dilimleme kızağının (3) 
üzerine koyunuz. Malzemeyi 
artık tutucusu (9) ile durdurma 
plakasına (2) doğru hafi fçe itiniz.
• Açma düğmesine (1) basarak 
cihazı açınız. İki farklı çalıştırma 
modu vardır:
Kısa sürel  çalıştırma 
(Konum II): Açma düğmesi bu 
konumda basılı tutulduğu sürece 
döner bıçak (11) çalışmaya 
devam eder.
Sürekl  çalıştırma (Konum I): 
Açma düğmesinin basılı 
tutulmasına gerek olmadan, siz 
düğmeyi "0" pozisyonuna getirin-
ceye kadar döner bıçak sürekli 
olarak çalışır.
Bilgi:
Cihazı sürekli olarak en fazla 
5 dakika çalıştırınız.
• Dilimleyeceğiniz malzemeyi 
cihaz çalışır durumdayken 
hafi fçe iterek döner bıçağa doğru 
yönlendiriniz.
• Dilimleme işlemi bittikten sonra 
döner bıçak tamamen duruncaya 
kadar bekleyiniz.
• Yaralanmaları önlemek için her 
kullanımdan sonra dilim kalınlığı 
ayar düğmesini "0" pozisyonuna 
getirerek döner bıçağın üzerini 
kapatınız.

 Da ma d l mleme kızağını 
ve gerek rse artık tutucusunu 
kullanarak eller n z  koruyunuz. 
İst sna: D l mlenecek malzemen n 
çok büyük olduğu durumlar.

 Dilimleme tepsisini (5) sola 
doğru çekerek cihazdan çıkarınız.

TEMİZLİK

D kkat:
Tem zl kten önce c hazı 
kapatınız, f ş n  pr zden 
çek n z ve d l m kalınlığı ayar 
düğmes n  (4) "0" poz syonuna 
get r n z.

Bozulabilecek artıkların kuruyup 
yapışmasını önlemek için çok 
amaçlı dilimleyiciyi düzenli olarak 
temizleyiniz. Döner bıçak da çelik 
yüzeyinin korunması amacıyla 
düzenli olarak aşağıda belirtilen 
şekilde temizlenmelidir.
Bilgi:
Zaman içinde, gıda artıkları döner 
bıçağın materyalinde paslanmaya 
neden olabilir.

Hazırlık
• Dilimleme tepsisini (5) ve artık 
tutucusunu (9) çıkarınız.

 Dilimleme kızağını (3) öne 
doğru çekiniz ve yukarıya doğru 
kaldırarak kılavuz oluğundan 
çıkarınız.
Döner bıçağı çıkarınız:

 Bıçak tutucusuna (10) uygun 
bir madeni para yerleştirip 
tutucuyu saat dönüş yönünde 
çeviriniz.
• Döner bıçağı (11) ortasından 
tutarak çıkarınız.

Her dilimleme işleminden 
sonra
• Haznenin yanı sıra döner bıçak 
da dahil olmak üzere çıkardığınız 
tüm parçaları nemli bir bezle 
siliniz.

Ara sıra
• Döner bıçak da dahil olmak 
üzere çıkardığınız tüm parçaları 
ılık suyla durulayarak temizleyiniz 
(bulaşık makinesine koymayınız).
• Bıçağın arkasında kalan 
bölümü kuru bir bez veya fırçayla 
temizleyiniz.
Bilgi:
Aşındırıcı temizlik malzemeleri, 
aşındırıcı yüzeyli süngerler veya 
sert fırçalar kullanmayınız.

Türkçe
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Elektrik çarpması tehlikesi
 – Arıza durumunda, temiz-
lik öncesinde veya cihazın 
çalışmadığı zamanlarda 
cihazın fi şini mutlaka prizden 
çekiniz. Çekerken kablodan 
değil fi şten tutunuz.

 – Cihazı kesinlikle suya 
batırmayınız. Cihazı asla 
yağmura veya başka bir 
nem kaynağına maruz 
bırakmayınız. Cihaz suya 
düşerse, önce fi şini prizden 
çekiniz ve sonra cihazı sudan 
çıkarınız. Sudan çıkardıktan 
sonra, tekrar kullanmaya 
başlamadan önce yetkili ser-
vise gösteriniz.

 – Cihazı kullanmadan önce 
ellerinizin kuru olduğundan 
emin olunuz, cihazı ıslak elle 
kullanmayınız. Cihaz nemli 
veya ıslakken ya da ıslak 
bir zeminde üzerindeyken 
kullanmayınız. Cihazı dış 
mekânlarda kullanmayınız.

 – Cihazın parçalarından birinin 
hasar görmesi durumunda, 
hemen cihazı durdunuz ve 
ritter Müşteri Hizmetleri ile 
iletişime geçiniz.

 – Elektrik kablosu hasar görürse, 
yalnızca imalatçı, teknik ser-
vis veya benzeri yetkili kişiler 
tarafından değiştirilmelidir.

Yaralanma tehlikesi
 – Dilimlenecek gıda mad-
desinin büyüklüğü veya 
şekli gerektirmediği sürece 
cihaz dilimleme kızağı veya 
artık tutucusu olmaksızın 
kullanılmamalıdır.

 – Cihaz çalışırken hareket eden 
aksesuarları ve parçaları 
takıp çıkarmadan önce cihazı 
kapatıp fi şi prizden çekiniz.

 – Döner bıçak çok keskindir.
 – Cihaz çalışırken döner bıçağa 
asla dokunmayınız!

 – Temizlikten önce cihazı 
kapatınız, fi şini prizden çeki-
niz ve dilim kalınlığı ayar 
düğmesini "0" pozisyonuna 
getiriniz.

 – Döner bıçak, alet kapatıldıktan 
sonra kısa bir süre daha dön-
meye devam eder.

Türkçe
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Unfold the illustrations at the front 
and back of this manual.
Please read these instructions 
thoroughly before you start to use 
the appliance. Keep these operat-
ing instructions in a safe place 
and ensure that they are included 
with the appliance if passing it on 
to a third party.
Alternatively, the current operat-
ing instructions are available at 
www.ritterwerk.de.

INTENDED USE
The food slicer is used for the 
slicing of household foods.

The food slicer is suitable 
for contact with 
foodstuff s.

If the appliance is used for a 
purpose other than this, or if it is 
operated incorrectly, severe inju-
ries may occur or the appliance 
may be damaged. All warranty 
and liability claims will be ren-
dered null and void in this case.

BEFORE USING THE 
 APPLIANCE FOR THE 
FIRST TIME
Preparation
Remove the appliance carefully 
from the packaging. Remove all 
packaging parts and keep these 
together with the packaging in a 
safe place. Clean the appli-
ance before allowing it to come 
into contact with any food (see 
CLEANING).

Setting-up the appliance
• Set the appliance down on a 
fl at, non-skid surface close to a 
mains socket.

 Using a small amount of 
force, push the slice carriage (3) 
vertically into the guide groove on 
the appliance until it audibly locks 
into place.

 Slide the left-over holder (9) 
onto the slice carriage's handle.

 Unwind the power cord (7) to 
the length required from the cable 
compartment (8) under the appli-
ance and insert the power plug 
into the socket.

SLICING
 Use the slice thickness adjust-

ment knob (4) to set the required 
thickness.
Info:
The slice thickness adjustment 
scale is not a millimetre scale. 
For safety reasons, the "0" posi-
tion is designed to cover the 
blade.

 Place the food to be sliced 
onto the slice carriage (3). Use 
the left-over holder (9) to press it 
up against the stop plate (2).
• Switch the appliance on 
using the power switch (1). Two 
operating modes are available:
Temporary (Position II): The 
rotary blade (11) runs as long as 
the power switch is pressed and 
held down in this position.
Continuous operation 
 (Position I): The rotary blade 
runs without the power switch 
being pressed and held down 
until you move the power switch 
to the "0" position.
Info:
Never use the appliance for more 
than a maximum of 5 minutes in 
continuous operation.
• With the appliance running, 
gently feed the food to be sliced 
into the path of the rotary blade.
• Once slicing has been com-
pleted, wait until the rotary blade 
has come to a complete stop.
• After each use, turn the slice 
thickness adjustment knob to the 
"0" position, in order to cover up 
the sharp rotating blade and to 
avoid any injuries.

 Protect your hands by always 
using the slice carriage and, 
where applicable, the left-over 
holder. Exception: Excessively 
large foods to be sliced.

 Pull the slice tray (5) to the left 
and out of the appliance.

CLEANING

Caution:
Switch the appliance off  before 
cleaning it; pull the power plug 
out off  the socket and turn the 
slice thickness adjustment 
knob (4) to the "0" position.

Clean the food slicer regularly 
to prevent the accumulation of 
food residue. The rotary blade 
must also be cleaned regularly 
as described below to prevent its 
surface from rusting.
Info:
Over time, an accumulation of 
food residue may cause damage 
to the surface of the rotary blade, 
causing it to rust.

Preparation
• Remove the slice tray and the 
left-over holder (9).

 Pull the slice carriage (3) 
forward and then lift it up and out 
of the guide groove.
Removing the rotary blade:

 Place a suitable coin on the 
blade catch (10) and turn it in a 
clockwise direction.
• Take hold of the rotary 
blade (11) at its rotational centre 
and remove it.

Cleaning after each use
• Wipe down the housing and 
all removed parts, including the 
rotary blade, with a damp cloth.

English
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Occasional cleaning
• Give all removed parts, includ-
ing the rotary blade, a thorough 
wash in warm soapy water (not in 
the dishwasher!).
• Clean the housing behind the 
blade using a dry cloth/brush.
Info:
Do not use any abrasive cleans-
ers, sponges with rough surfaces 
or hard brushes to clean the 
appliance.
• Dry all parts that you have 
washed.
• Grease the rotary blade’s gear 
wheel with a little ritter mainte-
nance grease (alternatively with a 
little Vaseline).
• Fit the rotary blade back into 
the appliance.

MAINTENANCE
Your food slicer is maintenance-
free. However, we recommend 
that you occasionally apply a little 
extra ritter maintenance grease 
or Vaseline to the rails of the slice 
carriage to keep them lubricated 
and ensure that the carriage 
continues to move easily.

STORAGE
Keep the appliance out of the 
reach of children.
To store the cable always use the 
cable compartment  (8) integrated 
into the appliance.

DISPOSAL
At the end of its service 
life this product may not 
be disposed of as part of 
normal domestic waste. 

It must be taken to a dedicated 
collection point for recycling 
electrical and electronic devices. 
This is indicated by the symbol 
on the product, the operating 
instructions or the packaging.

The materials can be used again 
in accordance with their identifi -
cation. The re-use, material-
sensitive recycling or other forms 
of recycling of old appliances 
enables you to make a vital 
contribution to protecting our 
environment.
Please consult with the disposal 
offi  ce at your local authority.

REACH DIRECTIVE
See www.ritterwerk.de

SPECIAL ACCESSORIES
A non-toothed rotary blade is also 
available specifi cally for sliced 
meat, sausage and ham.
The original ritter maintenance 
grease is available for delivery 
for maintaining (regreasing) the 
food slicer.

SERVICE, REPAIRS AND 
SPARE PARTS
Please contact your local after-
sales service for all service, 
repairs and spare parts matters!
See www.ritterwerk.de

TECHNICAL DATA
This appliance complies with 
the following regulations and 
directives:

 – 2014/30/EU
 – 2014/35/EU
 – 1935/2004/EG
 – ErP 2009/125/EG
 – 2011/65/EU

The appliance thus complies with 
the CE specifi cations.
Mains voltage/power consump-
tion: Refer to the type label on the 
underside of the appliance.
Slice thickness:
0 mm to approx. 20 mm

WARRANTY
This ritter appliance comes with 
a two-year manufacturer’s war-
ranty, starting with the date of 
purchase and in accordance with 
the EU warranty directives. In 
the event of a warranty claim or 
for servicing, the appliance must 
always be sent to the appropriate 
national customer service centre.

5

GENEL GÜVENLİK 
TALİMATLARI
Yaralanmaları veya cihazın 
arızalanmasını önlemek için 
aşağıda yer alan güvenlik 
talimatlarına mutlaka uyunuz:
 – Dilimleyiciyi yalnızca ev 
ortamında kullanınız. Ticari 
amaçla kullanmayınız.

 – Cihazı asla sıcak  yüzeylere 
veya açık alev yakınına 
yerleştirmeyiniz.

 – Yalnızca cihazla birlikte verilen 
aksesuarları kullanınız.

 – Yalnızca uygun uzatma kab-
losu kullanınız.

 – Elektrik kablosunu bükmeyiniz. 
Kabloyu cihazın etrafına 
sarmayınız.

 – Elektrik kablosunun sıcak 
veya keskin kenarlı nesne-
lere temas etmeyecek şekilde 
yerleştirildiğinden emin olunuz.

 – Cihazı kullanmadan önce 
sağlam ve güvenli bir şekilde 
yerleştirildiğinden emin olunuz.

 – Cihaz, gözetim altında 
oldukları veya güvenli kullanım 
için talimatlar aldıkları ve 
ortaya çıkabilecek tehlikeleri 
anlayabildikleri sürece fi ziksel, 
duyusal ve zihinsel becerileri 
kısıtlı olan veya deneyim ve/
veya bilgisi sınırlı olan kişiler 
tarafından kullanılabilir

 – Çocuklar cihazla 
oynamamalıdır.

 – Cihaz, açık olmadığı sürece ve 
montaj, demontaj ve temizlik 
işlemlerinden önce elektrik 
prizinden çıkarılmalıdır.

 – Bu cihaz, çocuklar tarafından 
kullanılmamalıdır. Cihaz ve 
bağlantı kablosu çocuklardan 
uzak tutulmalıdır.

 – Cihazı yalnızca bilgi etiketin-
deki bilgilere uygun AC gerili-
mine sahip bir elektrik prizine 
bağlayınız.

 – Cihaz çalışır durumdayken 
daima gözetim altında tutunuz.

 – Dondurulmuş gıdalar, kemik, 
büyük çekirdekli gıdalar, 
fi leyle/telle sarılı ızgara 
etler veya paketli gıdalar 
dilimlemeyiniz.

 – Cihazı 5 dakikadan uzun süre 
aralıksız çalıştırmayınız.

Türkçe




