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FIGYELMEZTETÉS              >HU

A vásárláskor kapott számlát, a jótállást és a használati útmutatót ôrizzemeg 
esetleges késôbbi felhasználásra.A csomagolás eltávolítása után gyôzôdjön 
meg arról, hogy a készüléken nem található sérülés.
Látható sérülés esetén, ne használja azt, minden esetben forduljon 
szakemberhez. A csomagolás egyes részeit ne hagyja kisgyermek számára 
elérhetôhelyen. A készülék nem gyerekjáték, elektromos berendezés, ezért 
fontos a biztonsági elôírások betartása. A csatlakoztatás elôtt gyôzôdjön meg 
arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján talál-
ható adatokkal. Ha a hálózati csatlakozó nem megfelelô, ezt csak hozzáértô, 
képzett szakember által lehet kicserélni. Ne használjon olyan adaptert vagy 
hosszabbító kábelt, amely nem felel meg a biztonsági elôírásoknak vagy 
nem rendelkezik a készülék áramellátáshoz szükséges kapacitással.
A készülék esetleges meghibásodása esetén, elsôként húzza ki a dugóta 
csatlakozó aljzatból.
Ne probálja megjavítani a készüléket, mindenesetben forduljon a gyártó által
megjelölt szervizhez.Az  elektromos  készülékekre vonatkozóan vannak 
bizonyos általános szabályok, melyek betartása minden esetben kötelezô:

- Soha ne érintse a készüléket vízes vagy nedves kézzel!
- Soha ne hagyja a készüléket gyermek vagy nem hozzáértô személy számára 
  elérhetô helyen, felügyelet nélkül!
- Ne tegye ki a készüléket szélsôséges idôjárásnak! (erős napsütés, esô)
- Ne tegye ki a berendezést erős ütésnek vagy más durva fizikai behatásoknak

A készüléket biztonsági okokból szétszerelni tilos!
Mielôtt cserélné a tartozékokat gyôzôdjön meg arról, hogy a készülék ki van 
kapcsolva.
Ne használja a készüléket egyenáramról. Ha a megfelelô és rendeltetészerû 
használat ellenére a készülék meghibásodna soha ne próbálja megjavítani,  
minden  esetben  forduljona gyártó  által megjelölt szervizhez, ahol megfelelô 
szakembereket talál a hiba mielôbbi szakszerû kijavítására.
Soha ne tegye a kezét vagy ujjait, a töltő hengerbe.
Mindig használja a töltőt a hús vagy a paradicsom adagolásához.
Ne takarja el a szellőző nyílásokat működés közben.
Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön csont, kemény gyümölcsmag a készülékbe, 
mert ezek károsíthatják azt.
Ne használja a készüléket kültéren.
Ne takarja le a szellőző nyilásokat elkerülve ezzel a motor túlmelegedését.
Csak a gyártó által előírt célokra használja a készüléket, a rendeltetésellenes 
használat a készülék meghibásodását okozhatja, amiért a gyártó nem vállal 
felelősséget és a garancia elvesztését okozhatja.



FIGYELMEZTETÉS                      >HU

A működés közben, ne hordja ékszereit (nyakláncot, karkötőt, órát...stb.) mert 
ezek beakadhatnak és balasetet okozhatnak..
Biztonsági okokból csatolja fel a haját.
Használjon védőszemüveget, hogy a lé ne fröccsenjen a szemébe.
A müködtetés előtt ellenőrizze a készüléket, és győződjön meg arról, hogy a 
mozgó alkatrészek nem szorulnak és nincsenek blokkolva. Ellenőrizze, hogy 
egyik alkatrész sem sérült és a készülék megfelelően van összeszerelve.
Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően elő van készítve a hasz-
nálathoz. Ne működtesse a készüléket üresen, mert az meghibásodáshoz 
vezethet. Az üres álapotban való használat a garancia elvesztésével járhat.
Ne működtesse a készüléket 30 percnél hosszabb ideig folyamatosan, mert 
az a motor túlmelegedését okozhatja.
Fél óra folyamatos használatn után kapcsolja ki a készüléket és hagyja azt 
legalább 5 percig lehűlni. Ne tegyen a készülékbe már egyszer átpaszírozott 
paradicsomot vagy pürét, sűrítményt, mert a szűrő és a motor meghibásodhat.
Ne tegye a kezét újjait a tölcsérbe vagy a készülék egyéb részeibe.
Ne tegyen semmilyen tárgyat a készülékbe.
Ne használjon olyan eszközöket (kanalat, meőkanalat, kést) mert ezek 
károsíthatják a csigás hengert, csak a tartozék adagoló rudat használja.
A henger tisztításánál ügyeljen a paradicsom maradékok sérülést okozhatnak.
Figyelem: A motor és a motor aljzat erősen felmelegedhet, használat után 
hagyja megfelelően lehülni, mert égési sérülést okozhat.
Ne távolítsa el a szűkítő gyűrűt.
Ha a megfelelő karbantartás ellenére a készülék meghibásodna, ne 
működtesse tovább a készüléket, forduljon a gyártó, forgalmazó által megjelölt 
szervizhez, ahol megfelelő szakembert talál az esetlgesen előforduló 
meghibásodások kijavítására.



This product has been manufactured in conformity to current
2006/95/EC and 2004/108/EC
Technical date : see the label on the motor support.
Performance : about 150kg/h raw ripe tomatoes.
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MŰSZAKI ADATOK             >HU

1 - készülék ház   7 - szűrő  13 - csatlakozó gyűrű
2 - alátét (tömítés)   8 - tálca  14 - csatlakozó vég
3 - forgató tengely   9 - tölcsér  15 - motor csatlakozás
4 - menetes vég  10 - adagoló rúd 16 - kapcsoló
5 - csatlakozó  11 - motor burkolat 17 - szűkítő gyűrű
6 - henger  12 - jelölés  18 - lazító/rögzítő kapcsoló

Ez a készülék az érvényben lévő 2006/95 EC és 2004/108/EC 
szabványoknak megfelelően készült.
Műszaki adatok: lásd az adattáblán a motor burkolatán
Kapacitás: kb. 150 kg/h nyers érett paradicsom



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ            >HU

A KÉSZÜLÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA
Mielőtt hozzákezdene bármilyen szerelési munkálathoz, győződjön meg róla, 
hogy a készülék ki van kapcsolva és nincs csatlakoztatva az elektromos 
hálózathoz.

A rúdazat összeszerelése.
Csatlakoztassa menetes véget (4) a forgató rúd (3) hosszabb végéhez. Dugja 
be a rúdat az aljzatba  (5), csavarja be a menetes véget a csatlakozó aljzatba 
(4). Helyezze be a tömítést (2) a rudazat rövidebb ellentétes végére, ahogy az 
az ábrán látható.

A paradicsom passzírozó összeállítása.
Helyezze be a már összeszerelt tengelyt a csiga henger csatlakozójába (5)
Csatlakoztassa az összeállított tengelyt és a csiga hengert (6) a készülék 
testhez (1), hagyja, hogy a rudazatot a hátsó részen kijönni. Helyezze fel a 
szűrőt (7) a csigára (6) és forgassa el az óra járásával ellentétesen. Ajánlatos 
étolajjal enyhén beolajozni a forgó részeket (összeszerelt tengely és henger) 
a megfelelő kenés érdekében.
Csatlakoztassa a készülék testet (1) a motorhoz (9), majd helyezze be a véget 
(14) a megfelelő helyre, majd forgassa el az egységet az óra járásával ellenté-
tes irányba, addig még az vizszintesen megáll a motorban, majd a 
lazító/rögzítő kapocsolóva (18) rögzítse az aljzathoz.
Helyezze fel a tálcát (8) a szűrő alá (7), majd helyezze fel a tölcsért (9) az 
adagolóra.
Figyelem: mielőtt eltávolítja a készüléket a motor burkolatról, győződjön meg 
róla, hogy a készülék ki van kapcsolva és nincs csatlakoztatva az elektromos 
hálózathoz.

Ajánlatos inkább érett lédús paradicsomok használat a keményebb saláta 
paradicsomok helyett. Ajánlott a paradicsomok főzése majd lehűtése és 
feldarabolása a használat előtt. Használhat nyers paradicsomokat is de a 
művelet így jelentősen meghosszabodik. Ha a főzés közben a héj leválik, 
távolítsa el azt és ne használja a passzírozáshoz. 
Miután megfelelően elmosta a készülék alkatrészeit, helyezze azokat 
egyenletes tiszta, száraz felületre és győződjön meg róla, hogy elég hely áll 
rendelkezésre a kényelmes munkához.
Távolítsa el a tálcát (8), majd lazítsa meg a szűrőt (7),olajozza meg a csiga 
hengert (6) egy kis étolajjal és helyezze vissza ismét a szűrőt (7) majd 
rögzítse a készülékházhoz (1), Helyezze vissza a tálcát (8).
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Helyezzen el két gyűjtőedényt (nem tartozék). Az egyiket a tálca (8) alá a püré 
összegyűjtéséhez, a másikat a szűrőhenger (7) elejéhez a magok és a héj 
gyűjtésére. Rakja bele az előfőzőtt darabolt paradicsomokat a tölcsérbe, úgy, 
hogy a motor ki legyen kapcsolva. Figyelem: ne töltse túl a tölcsért a paradi-
csomokkal. Kapcsolja be  a motort a kapcsoló (16) megnyomásával, helyezze 
azt ON „I” állásba. Figyelem: Ajánlatos az első adag püré kiöntése (kb. 200-
300 gr) mert ez esedleges gépolaj és egyéb az összeszerelésnél keletkezett 
káros anyagokat tartalmazhat.

Kapcsolja ki a készüléket és mindig húzza ki a dugót az elektromos 
csatlakozó aljzatból, mielőtt hozzákezd a készülék tisztításához.
Ne használjon soha gyúlékony, vagy savas maró hatású anyagokat, mert ez 
károsíthatja a készüléket.

SOHA NE MERÍTSE A MOTOREGYSÉGET A VÍZ ALÁ.

Húzza ki a hálózati csatlakozót az elektromos aljzatból.
Különítse el a motoregységet (9) a készülék többi alkatrészétől.
A motoregység tisztításához használjon puha enyhén nedves vagy szappanos 
vizes rongyot. A többi alkatrészt: tálca, szűrő, hengeres csiga, tölcsér, tengely 
és készülék ház tisztításához használjon langyos vizet és mosogatószert.
Ügyeljen rá, hogy ne vesszenek el a tengely apróbb alkatrészei.
A csiga henger tisztításánál ügyeljen arra, hogy a paradicsom daraboló élek 
és recés részek sérülést okozhatnak. Öblitsen el majd jól szárítson meg 
minden alkatrészt. Olajozza meg a hengert (6) majd szerelje össze a 
készüléket.Tárolja a készüléket tiszta száraz helyen.
Ne mosogassa az alkatrészeket mosogatógépben.

gyártó: 
ARDES spa.

importőr:
MULTIKOMPEX BUDAPEST KFT.
1211 Budapest, Bajáki Ferenc u.27.
tel.: + 36 427-0325


