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FIGYELMEZTETÉS

FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely
fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék
karbantartására vonatkozóan. Ezeket a fontos információkat őrizze meg
későbbi felhasználásra.
Őrizze meg a garanciát, a vásárlásnál kapott számlát vagy nyugtát és a 
használati útmutatót. A kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a készüléken nem 
található semmilyen sérülés.
Ha látható sérülést tapasztal, ne használja a készüléket, forduljon szakemberhez.
A csomagolás egyes részeit ne hagyja kisgyermek számára elérhető helyen.
A készülék nem gyerekjáték: ez egy elektromos készülék, ezért be kell tartani 
az erre vonatkozó utasításokat.
Mielőtt a készüléket csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, ellenőrizze, hogy 
a hálózati feszültség megegyezik a készülék adattábláján feltüntetett műszaki 
adatokkal.
Ha a csatlakozó nem megfelelő ki kell cseréltetni azt szakemberrel a 
szabványnak megfelelő típusúra.
Ne használjon olyan adaptereket vagy hosszabbítókat, amelyek nem felelnek 
meg a helyi biztonsági előírásoknak.
Ha a készüléket nem használja, húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózat-
ból és ellenőrizze, hogy a kapcsoló (0) állásban legyen. Ne húzza ki a csatla-
kozót az aljzatból a kábelnél fogva.Az elektromos készülékek használatára az 
alábbi szabályok vonatkoznak:
- Soha ne érintse a készüléket vizes vagy nedves kézzel. 
- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyerme-
keket is) akik csökken mentális vagy fizikális képességgel rendelkeznek és 
nincs a közelben olyan személy, aki felügyeli a készülék biztonságos használa-
tát. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
- Ne tegye ki a készüléket extrém időjárásának. (erős napsütés, eső)
- Ne tegye ki erős fizikai behatásoknak.
Húzza ki a hálózati kábelt a teljes hosszában az esetleges túlmelegedés 
érdekében. Ha meghibásodást tapasztal, elsőként húzza ki a készüléket az 
elektromos hálózatból. Ne próbálja megjavítani, forduljon szak-emberhez a 
kijelölt szervizben. Ha a készüléket már nem kívánja tovább használni vágja 
le a hálózati csatlakozót természetesen miután lecsatlakoztatta az elektromos 
hálózatról a készüléket. A hálózati kábel cseréje csak szakember által lehetsé-
ges a szervizben.
Biztonsági okokból a készüléket szétszerelni tilos!



MŰSZAKI ADATOK

1 - Készülék ház
2 - Kapcsoló
3 - Tartály
4 - Nyomó fedél
5 - Őrlő henger
6 - Markolat
7 - Rögztés
8 - Tároló doboz 

Rajzos ábra a 2. oldalon

Ez a termék megfelel a 2006/95/EC és a 2004/108/EC szabványok
előrásainak.
Műszaki adatokat láss: a motoregységen az adattáblán.

Ez a készülék háztartási használatra készült. Minden más jellegű használat ren-
deltetésellenes és veszélyes. Használat közben helyezze a készüléket sima egy-
enletes felületre.Ne használja a készüléket kültéren. Ne használja a motoregy-
séget más gyártók tartozékaival. Győződjön meg róla, hogy a szellőzőnyílások 
mindig legyenek szabadon. Ne viseljen ékszereket, órát, naykláncot, karláncot…
stb. a művelet közben, mert ezek beakadhatnak és balesetet okozhatnak. Ugya-
nezen okból ha hosszú a haja tűzze fel azt vagy legyen megfelelő távolságban a 
készüléktől.
Használat előtt ellenőrizze a készüléket, hogy a mozgó alkatrészek nincsenek 
elakadva és az megfelelően működik.
Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően lett összeszerelve és egyik alkatrész 
sem sérült. Ne működtesse a készüléket üresen ez károsodást okozhat. A garan-
cia nem érvényes, ha a készüléket üresen üzemeltették.
Ezeket a feltételeket mind biztosítani kell mielőtt a készüléket beüzemeli és 
működteti. Használja a készüléket sima egyenletes tiszta felületen.
Ne használja a készüléket folyamatosan 5 percnél tovább mert ez a motor 
túlmelegedését okozhatja. 5 perc működés után hagyja a készüléket legalább 
5 percig pihenni. Ne helyezze be újra a már átpasszírozott héjjat mert az a motor 
és a szűrő károsodását okozhatja. Ne helyezze a kezét a készülék belsejébe. Ne 
helyezzen semmilyen idegen tárgyat a készülékbe.
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Csatlakoztassa a dugót az elektromos hálózathoz, helyezze be az őrölni kívánt 
élelmiszert az adagolóba (3), majd helyezze rá a nyomófedelet.(4)
A készülék csak a kapcsoló (2) nyomva tartásakor üzemel. Amint azt elengedi 
a berendezés kikapcsol.
Ne használja a készüléket üresen.
A motor túlmelegedésének elkerülése érdekében, ne működtesse folyamato-
san 5 percnél tovább a készüléket. 5 perc pihentetés után megismételheti az 
üzemeltetést. A megfelelő őrlés érdekében javasolt a nyomó fedél folyamatos 
használata. Használható szárazkenyér, sajt (csak kemény, mint pl.: parmezán, 
dió, csokoládé...őrlésére.
Nem ajánlatos lágy vagy félkemény sajtok vagy hasonló élelmiszerek 
darálásához. A tartály eltávoltásához (8) húzza azt a 2.képen látható irányba.



KARBANTARTÁS

Kapcsolja ki a kapcsolót és húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózatból, 
mielőtt hozzákezd bármilyen karbantartási művelethez.
Soha ne használjon gyúlékony vagy maró hatású tisztítószereket.
SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET VÍZ ALÁ.
Mindig húzza ki a csatlakozót a hálózatból, bármilyen karbantartási művelet 
előtt. Legyen óvatos a hengerrel mert az éles.
A készülékház tisztítására használjon nedves törlőkendőt és enyhe tisztítószert.
Szerelje szét a berendezést az egyszerűbb tisztításhoz.
Az őrlő henger (6) kivételéhez forgassa az rögzítést (7) az óra járásával 
megegyező irányba. A markolat (3) eltávolításához forgassa azt az óra 
járásának megfelelően, lásd 3. ábra. A tartály és a henger mosható mosogató-
gépben is mosogatószer használatával.
Tárolja a készüléket száraz és tiszta helyen a későbbi használathoz.


