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Tisztelt Ügyfelünk,

köszönjük, hogy megvásárolta ezt a PHILCO terméket. A készülék megbízható működése érdekében olvassa el 

az összes utasítást ebben az útmutatóban.
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1. RÉSZ: FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

• Ezt a  készüléket nem csökkent fi zikai, szellemi vagy mentális képességekkel rendelkező személyeknek 

(beleértve a gyerekeket) tervezték, vagy olyan személyeknek, akiknek tapasztalatai és tudása korlátozott, 

ha nincsenek felügyelet alatt vagy nem kaptak tájékoztatást a  készülék használatára vonatkozóan egy 

a biztonságukért felelős személytől. A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük annak biztosítása érdekében, 

hogy nem fognak a készülékkel játszani.

• Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék címkéjén 

feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel.

• Soha ne használja a készüléket kád, zuhanyzó, vagy medence közvetlen közelében.

• Soha ne használjon olyan tartozékot, amelyeket nem ezzel a  készülékkel kapott, vagy nem ehhez 

a készülékhez való.

• Biztosítsa, hogy a hálózati kábelt és a villásdugót ne érhesse víz vagy nedvesség.

• A készülékre ne permetezzen vizet, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

• A készülék háztartási felhasználásra való. Ne használja ipari környezetben vagy a szabadban!

• A készülék szokványos mennyiségű élelmiszer feldolgozására szolgál a háztartásban.

• Mindig tartsa a készüléket gyermekektől távol. Ha a készüléket gyermekek közelében használja, legyen 

fokozottan óvatos.

• Ha nem használja a készüléket, húzza ki az elektromos hálózatból. A készülék összeállítása, szétszedése, 

tisztítása vagy áthelyezése előtt szintén húzza ki a hálózatból.

• Ne helyezze a készüléket elektromos vagy gáztűzhelyre vagy annak közelébe. Ne helyezze a készüléket 

nyílt láng vagy olyan készülékek vagy berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak.

• Ne használja a készüléket, ha megrongálódott, vagy ha megsérült a készülék tápkábele vagy a tápkábel 

villásdugója.

• Semmiképpen se javítsa maga a készüléket, és ne hajtson rajta végre módosításokat - áramütés veszélye!

• A készüléken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakirányú cégre/szakszervizre. A jótállási idő 

érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.

• Ha a hálózati kábel megsérült, annak cseréjét bízza szakértő cégre/szakszervizre. A sérült hálózati kábellel/

hálózati kábelhez tartozó villásdugóval rendelkező készülék használata tilos.

• Ne helyezze a készülék tápkábelét forró felületek közelébe, vagy éles tárgyakra.

• A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyat, és a kábelt úgy helyezze el, hogy azon senki ne taposson és ne 

botoljon el benne.

• Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, és ne érintkezzen forró felülettel.

• Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból a tápkábelnél fogva - a tápkábel / aljzat megsérülhet.

• A kábelt a hálózati kábel villásdugójának meghúzásával húzza ki a konnektorból.

• Ne használja a készüléket a rendeltetésszerű használattól eltérő módon.

• Az edény kiürítése előtt mindig vegye ki az aprítókést.

• Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha nincs teljesen összeállítva és mindig húzza ki szétszedés, a kés 

kivétele vagy tartozék cseréje előtt.

• Figyelmeztetés! Az aprítókés nagyon éles!

• Figyelmeztetés! A  készülék üzemideje 30 másodperc, ne hagyja működésben hosszabb ideig. 30 

másodperc működés után javasolt a készüléket 2 percig hűlni hagyni.

• A készülék nem folyadékok feldolgozására szolgál, mint pl. víz, tej stb.

• A  készülék nem alkalmas túlságosan kemény élelmiszerek feldolgozására, mint pl. a  kávészemek, 

jégkockák, szerecsendió, fűszer vagy csokoládé.
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Ez a jel azt jelzi, hogy a készülék kettős szigeteléssel rendelkezik a veszélyes hálózati feszültség 

és a felhasználónak hozzáférhető részek között. Javítás esetén csakis azonos pótalkatrészeket 

használjon.

2. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

2.

3.

4.

5.

1

1. Kapcsoló (bekapcsolás/kikapcsolás)

2. A készülék motorjának burkolata

3. Az edény fedele

4. Aprítóedény (üveg)

5. Rozsdamentes aprító
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3. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

• Az első használat előtt távolítson el a készülékről és tartozékairól minden csomagolóanyagot.

• Vigyázat! Az aprítókés nagyon éles! A kezelésénél mindig a felső műanyag résznél fogja meg.

• Az aprítókést tegye az üvegedény aljának közepén levő fejre.

• Tegye az élelmiszereket az üvegedénybe. Az élelmiszerek javasolt feldolgozási ideje - ld. az élelmiszer-

feldolgozási útmutatót.

• Az üvegedényt (5) takarja le a műanyag fedéllel (3).

• A fedélre helyezze rá a készüléket (2).

• Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. Nyomja lefelé a kapcsolót (1), tartsa lenyomva rövid 

ideig, majd engedje fel.

• A készülék pulzuskapcsolója megakadályozza a betett élelmiszerek túlzott szétdarálását.

• A készülék használata után húzza ki az aljzatból és vegye le az üvegedényről a készüléket (2) és a fedelet 

(3).

• Óvatosan vegye ki az aprítókést.

• Vegye ki a feldolgozott élelmiszert az üvegedényből.

Figyelem! 

Az edényt élelmiszerrel max. 3/4-ig töltse meg.

4. RÉSZ: TISZTÍTÁS

• Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, és húzza ki a elektromos hálózatból.

• A motor burkolatát enyhén nedves ronggyal tisztítsa meg. A készülék ezen részét soha ne merítse vízbe 

vagy más folyadékba.

• A többi alkatrész, mint az üvegedény, habverő-, aprítófej, fedél (3) mosogatógépben mosható. Ha olyan 

élelmiszert dolgoz fel, amely a  műanyag vagy üveg felület elszíneződését okozhatja, mosogatás vagy 

mosogatógépbe helyezés előtt kenje be növényi olajjal.

• A készülék és a tartozékok tisztításához ne használjon dörzsölő hatású tisztítószereket, benzint vagy hígítót.

• Az első használat előtt javasolt a  tartozékokat (aprítókés) és az üvegedényt alaposan meleg vízben 

mosogatószerrel elmosni és ivóvízzel leöblíteni.
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Élelmiszer-feldolgozási útmutató

Élelmiszerfajta Maximális adag Feldolgozási idő
A hozzávalókat az alábbi 

méretben helyezze be

hús 200 g 15 mp 2,5 cm

fűszernövény 50 g 6 mp

héjától megszabadított 

dió, mandula
150 g 15 mp

sajt 100 g 10 mp 2,5 cm

kenyér 75 g 20 mp 2,5 cm

hagyma 150 g 10 mp 1/
2

keksz 50 g 20 mp 2,5 cm

puha gyümölcs 200 g 10 mp 2,5 cm

egyéb zöldség 200 g 20 mp 2,5 cm

Az élelmiszerek feldolgozási ideje attól függ, mekkora darabokra akarja azokat felaprítani.

5. RÉSZ: MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség................................................................................................................................................220–240 V ~

Névleges frekvencia .....................................................................................................................................................50/60 Hz

Névleges fogyasztás ..........................................................................................................................................................320 W
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS 

TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE
Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elekt-

ronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafel-

használáshoz a  terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban vagy más európai 

országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek. 

A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erő-

forrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív 

környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati 

hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő 

megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unió országaiban

Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást 

eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, a megfelelő meg-

semmisítésre vonatkozó információkat kérje a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló 

irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül történhetnek, 

minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01


