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Waschen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile mit warmem Seifenwasser und tun Sie dies nach 
jedem Gebrauch. Alle beweglichen Teile schmieren. Überprüfen Sie die Muttern und Schrauben vor 
und nach dem Gebrauch auf festen Sitz. Lagern Sie das Produkt unter dem Deckel.
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3L Embutidora de Salchichas Vertical

¡ SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE UNA CONDICIÓN 
SEGURA O INSEGURA, NO OPERE ESTE PRODUCTO !







Perno Cruzado

Tornillo Hexagonal Interior

Tornillo Hexagonal Interior



3L di Capacità di Macchina Verticale per Salsicce
MANUALE DI ISTRUZIONI

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE PRIMA DI 
UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO.

Questo manuale fornisce informazioni importanti sul corretto funzionamento e 
manutenzione. È stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza di questo 
manuale. Queste istruzioni non intendono coprire tutte le possibili condizioni e 
situazioni che possono verificarsi. Ci riserviamo il diritto di modificare questo 
prodotto in qualsiasi momento senza preavviso.

SE ESISTE QUALSIASI DOMANDA SU UNA CONDIZIONE 
SICURA O NON SICURA, NON UTILIZZARE QUESTO 
PRODOTTO!

ARTICOLO:KC42117



CARATTERISTICHE:
● Robusto, pistone a manovella a 1 velocità.
● Il design verticale gestisce grandi quantità di salsiccia.
● Quattro imbuti per salsicce inclusi 
(16mm/22mm/32mm/38mm).
● Taniche in acciaio inossidabile per una facile pulizia.
● Capacità 3L.

COMPONENTI
1) Imbuto per insaccati di salsiccia
2) Anello a vite
3) Tramoggia per alimenti in acciaio inossidabile
4) Pistone
5) Maniglia
6) Base

OPERAZIONE

Disimballare il prodotto dalla confezione e rivedere il contenuto. Conservare tutti gli imballaggi fino 
alla revisione del prodotto.
Prima e dopo l'uso, lavare tutte le parti con acqua calda e sapone.

NOTA

1. Installa imbuto per imbottitura. Scegli 16 mm 
per il pranzo di carne 22 mm per la salsiccia, 32 
mm per il bratwurst, 38 mm per i bastoncini di 
snack. Collegare l'alloggiamento appropriato 
all'imbuto. (non incluso),
2. Installare la maniglia.
3. La tramoggia per alimenti ruota dalla parte 
inferiore alla parte posteriore del ripieno per 
consentirti di riempirlo con la miscela di tua 
scelta.
4. Inserire la miscela di carne
5. Una volta riempito, ripristinare la tramoggia 
del cibo in posizione verticale e farlo scattare in 
posizione. NOTA: la tramoggia per alimenti può 
solo ruotare il pistone (4) completamente 
sollevato dall'interno del cilindro. Se abbassato 
in posizione orizzontale, la tramoggia per 
alimenti può essere rimossa per la pulizia o la 
manutenzione.



1. Ruota la maniglia per forzare la miscela giù nel 
cilindro nel ripieno di salsiccia di tua scelta.
2. Al termine del riempimento delle salsicce, pulire 
tutte le parti con acqua calda e sapone e 
conservare al riparo.

INSTALLAZIONE O SOSTITUZIONE DELL'ATTACCO DELL’IMBUTO

Questo ripieno di salsiccia include 4 imbuti. Per installare o sostituire un imbuto:
1. Svitare l'anello a vite dal fondo della tramoggia.
2. Inserire l'imbuto desiderato nell'anello a vite, quindi fissare entrambi alla tramoggia,

MANUTENZIONE

ATTENZIONE
L'applicazione di una forza eccessiva può danneggiare il pistone e la tramoggia per alimenti, ridurre 
la durata e aumentare l'usura di questo prodotto.
Alcuni prodotti chimici possono danneggiare il prodotto. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi 
come benzina, tetracloruro di carbonio, diluenti per vernici, ecc. per pulire questo prodotto. Utilizzare 
solo acqua calda e sapone.

Prima di utilizzarlo per la prima volta, lavare tutte le sue parti con acqua calda e sapone e farlo dopo 
ogni utilizzo. Lubrificare tutte le parti mobili. Controllare dadi e viti per assicurarsi che siano ben stretti 
prima e dopo l'uso. Conservare al riparo.



DIAGRAMMA DELLE PARTI

Numero Nome     Quantità  Numero   Nome     Quantità 
Manovella 

Equipaggiamento per ombrello piccolo
Equipaggiamento per ombrello grande
Vergella
S/S bullone da incrocio

Pistola/ pistone
Molla 
Perno di scarico
Guarnizione 
Cespuglio A
Cespuglio C

Telaio di supporto
Dado  
S/S Vite esagonale interna
S/S Cilindro
Gli ugelli
Dado di trifoglio (controdado)
S/S Vite esagonale interna
Piastra inferiore
Dado esagonale interno
Piede di gomma



Maszyna do nadziewania kiełbas (pojemność: 3L)
INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z INSTRUKCJĄ 
OBSŁUGI ORAZ Z ZAWARTYMI W NIEJ OSTRZEŻENIAMI

Instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące właściwej obsługi i 
konserwacji urządzenia. W trosce o Państwa bezpieczeństwo, wszelkie kroki 
w zakresie gwarancji dokładności i precyzyjności ów instrukcji zostały podjęte. 
Poniższe instrukcje jednak, nie są w stanie zapewnić rozwiązania każdego 
problemu, jaki napotkacie Państwo w związku z użytkowaniem naszego 
produktu. Rościmy sobie prawa do dokonywania zmian produktu w czasie 
bliżej nieokreślonym, bez wcześniejszego zawiadomienia. 

PROSIMY NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA GDY POJAWIĄ SIĘ 
JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI CO DO BEZPIECZEŃSTWA 
JEGO UŻYTKOWANIA!

ARTYKUŁ NR:KC42117



CECHY PRODUKTU:
● Wytrzymały; tłok napędzany ręcznie.
● Nadziewarka pionowa, przeznaczona do nadziewania dużych 
ilości, różnych rodzajów kiełbas.
● Leje do nadziewania o czterech różnych średnicach 
(16mm/22mm/32mm/38mm).
● Zbiornik ze stali nierdzewnej - dla łatwego czyszczenia 
urządzenia.
● Pojemność: 3L.
CZĘŚCI
1) Lej do nadziewania kiełbas
2) Zacisk śrubowy
3) Zbiornik na farsz ze stali nierdzewnej
4) Tłok 
5) Rączka do napędzania tłoka
6)Podstawa urządzeni

SPOSÓB DZIAŁANIA

Rozpakuj produkt i sprawdź wszystkie części zestawu. Zachowaj opakowanie do czasu skończenia 
przeglądu.
PRZED i PO użyciu, umyj wszystkie części, używając wody z mydłem.

UWAGA

1. Zamontuj lej do nadziewania. Wybierz lej, w 
zależności od rodzaju kiełbasy, którą 
nadziewasz: 16 mm dla wszelkiego rodzaju 
wędlin, 22 mm dla zwykłych kiełbas, 32 mm dla 
Bratwurst (kiełbasek), 38 mm dla kabanosów. 
(brak w zestawie),
2. Zamontuj rączkę.
3. Trzpienie zbiornika umieszczone na dole, 
przymocuj na tylnej ścianie urządzenia, co 
umożliwi nadziewanie dowolnym farszem.
4. Załaduj farsz do zbiornika.
5. Gdy napełnisz już zbiornik, umieść go w 
pozycji pionowej, aż usłyszysz 
charakterystyczne “kliknięcie”. UWAGA: 
Zbiornik może obracać się jedynie w przypadku, 
gdy tłok (4) jest uniesiony całkowicie, znajdując 
się tym samym poza jego wnętrzem. Zbiornik 
umieszczony w pozycji poziomej 
(horyzontalnej), może zostać wyjęty w celu 
naprawy bądź czyszczenia. 



1.W celu przepchnięcia farszu przez maszynę i  
cylinder aż do wybranego flaka, wprowadź 
urządzenie w ruch kręcąc rączką.
2.Po zakończeniu nadziewania swoich wyrobów, 
oczyść części używając ciepłej wody z mydłem, a 
maszynę trzymaj pod przykryciem, aż do 
następnego użycia .

Załącznik do instrukcji: MONTAŻ/WYMIANA LEJA

Do zestawu dołączone są 4 rodzaje leja. Aby je zamontować bądź wymienić:
1.Odkręć zacisk śrubowy, znajdujący się na dole zbiornika.
2.Umieść wybrany lej, wkręcając do na zacisk, a następnie przykręć do zbiornika.

KONSERWACJA

UWAGA
Używanie nadmiernej siły może doprowadzić do uszkodzenia tłoka.

Niektóre środki chemiczne mogą uszkodzić maszynę. Nie używaj silnych środków takich jak 
benzyna, tetrachlorometan, rozpuszczalniki itp. do czyszczenia produktu. Zamiast tego, używaj 
ciepłej wody z mydłem.

Przed pierwszym i każdym następnym użyciem, umyj wszystkie części ciepłą wodą z mydłem. Należy 
naoliwić wszystkie ruchome części. Przed i po każdorazowym użyciu, sprawdź czy wszystkie nakrętki i 
śruby są dociśnięte i właściwie dokręcone. Zawsze trzymaj maszynę pod przykryciem. 



SCHEMAT CZĘŚCI ZESTAWU

Numer Nazwa      Ilość   Numer Nazwa         Ilość 
Ręczna korba 
Śruba typu “parasol” (mała)
Śruba typu “parasol” (duża)
Gwint pręta
Śruby krzyżowe S/S
Pistolet/tłok
Sprężyna 
Końcówka cylindryczna tłoka
 Uszczelka
Tuleja A
Tuleja C

Rama podtrzymująca
 Nakrętki ramy

S/S Wewnętrzne śruby sześciokątne

S/S Cylinder
Końcówka napełniająca
Nakrętka trójściankowa (domykająca)
S/S Wewnętrzna śruba sześciokątna

Podstawa maszyny
Wewnętrzna nakrętka sześciokątna
Gumowe nóżki
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TIPS：

Your suggestions and comments for COSTWAY are really important to us! 
We sincerely solicit you to go back to our shop and leave a good rating in just a 
simple click. It would be quite encouraging if you could kindly do so like below:

February 24, 2018
Great products so far. Fast delivery, easy setup, and working without any issues. 

Great products so far

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you 
EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

Ihre Vorschläge und Kommentare für COSTWAY sind wirklich wichtig für uns!
Wir bitten Sie aufrichtig, in unseren Shop zurückzukehren und durch nur einen Klick eine 
gute Bewertung zu hinterlassen. Es wäre sehr ermutigend, wenn Sie das so tun könnten:

Tolle Produkte bis jetzt
24. Februar 2018
Gute Produkte. Schnelle Lieferung, einfaches Aufbauen, funktionieren ohne Problem.

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen 
EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN 
SERVICE zu bieten!

Vos suggestions et vos commentaires pour COSTWAY sont vraiment importants pour nous ! 
Nous vous invitons sincèrement à revenir à notre boutique pour laisser une bonne évaluation 
seulement en un clic. Ce serait très encourageant si vous pouviez le faire comme ci-dessous: 

Bons produits jusqu'à présent
24 février 2018
Excellents produits jusqu'à présent. Livraison rapide et installation facile. Il fonctionne sans problème.

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel dans le but de 
vous offrir une BONNE EXPERIENCE D'ACHATS, de BONS PRODUITS et un SERVICE 
EFFICACE!

US office:Fontana
UK office:Ipswich
DE office:FDS GmbH,Neuer Höltigbaum 36,22143 Hamburg,Deutschland
FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE


