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Elektromos kávédaráló 
Használati útmutató

A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló 
készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. 
A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá. 

Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás 
(kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó 
gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az 
eredeti dobozába csomagolja vissza.
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI 
FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

•  A készüléket idős, testi és szellemi fogyatékos 
személyek, illetve a készülék használatát nem 
ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek 
a tapasztalataival nem rendelkező személyek 
csak a készülék használati útmutatóját ismerő 
és a készülék használatáért felelősséget vállaló 
személy felügyelete mellett használhatják.

•  A készülék nem játék, a készüléket gyerekek 
nem használhatják. A készüléket és a hálózati 
vezetékét tartsa távol a gyerekektől. 

•  A készülékkel kávét, héj nélküli dióféléket, 
fűszer- és gyógynövényeket, mákot lehet 
darálni. A készüléket nem szabad túl 
kemény alapanyagok (pl. szerecsendió stb.) 
darálásához használni, illetve a készüléket csak 
a rendeltetésének megfelelő célokra használja.

•  A készülék háztartásokban, kisebb irodákban, 
hivatalokban stb. való használatra készült. 
A készülék kereskedelmi célokra, ipari 
környezetben vagy szabadban való használatra 
alkalmatlan.
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•  A készüléket ne tegye elektromos vagy 
gáztűzhelyre, illetve a működő tűzhelyek 
közelébe. A készüléket ne helyezze az asztal 
szélére vagy nem stabil felületre. A készüléket 
csak tiszta, száraz, stabil és egyenes felületre 
helyezze le.

•  A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett 
tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos 
hálózathoz szabad csatlakoztatni. 

•  A készüléket (kivéve a fedelet) vízbe vagy 
más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt 
elmosni tilos!

•  A készülékbe olyan biztonsági kapcsoló 
van beépítve, amely nem engedi a készülék 
bekapcsolását, ha a fedél nincs megfelelő 
módon felhelyezve.

•  A készüléket üresen ne kapcsolja be, A készülék 
üresen való futtatása kedvezőtlen hatással 
van a készülék tervezett élettartamára.

•  A készüléket ne üzemeltetesse folyamatosan 
30 másodpercnél hosszabb ideig. 30 másodperc 
üzemeltetés után a készüléket kb. 2 percig ne 
kapcsolja be (várja meg a készülék lehűlését).
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•  Az alapanyagok betöltése, és megdarált 
anyagok kiöntése, a fedél felhelyezése és 
levétele előtt, valamint ha a készüléket 
hosszabb ideig nem kívánja használni, 
vagy azt felügyelet nélkül hagyja, akkor 
a kávédarálót kapcsolja le és a hálózati 
vezetéket húzza ki az elektromos aljzatból. 
Amíg a kés forog, a fedelet levenni tilos! 
Várja meg mindig a kés teljes lefékeződését.

Figyelmeztetés!
A helytelen használat személyi sérülésekhez 
vezethet.

• A daráló kések élesek, legyen óvatos, amikor 
a készülékből a darált anyagot szeretné 
kivenni.

• Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték 
csatlakozódugóját ne érje víz vagy nedvesség. 

• A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz 
tárgyakat. A hálózati vezeték nem lóghat 
le az asztalról (munkalapról) és nem érhet 
hozzá éles vagy forró tárgyakhoz. 

• A hálózati vezetéket a vezetéknél megfogva 
nem szabad a fali aljzatból kihúzni. A hálózati 
vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez 
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a művelethez a vezeték csatlakozódugóját 
fogja meg.

• A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, 
vagy villanyszerelő szakember cserélheti 
ki. Ha a készülék hálózati vezetéke vagy 
csatlakozódugója sérült, akkor a készüléket 
ne használja.

• Amennyiben a készülék megsérült, illetve ha 
a készülék nem működik megfelelően, akkor 
azt ne kapcsolja be.

• A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében 
a készüléket ne próbálja meg saját erőből 
megjavítani, illetve azt bármilyen módon 
átalakítani. A készülék minden javítását bízza 
a legközelebbi márkaszervizre. A készülék 
illetéktelen megbontása esetén a termékhiba 
felelősség és a garancia megszűnik.
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A KÁVÉDARÁLÓ RÉSZEI

A. ábra

1 Fedél

2  Rozsdamentes acél tartály, legfeljebb 60 g 
kávészemhez

3  Rozsdamentes acél darálókés 
a tartály alján található

4 Motoros egység

5  Kapcsológomb 
a kávédaráló működtetéséhez

6 Csúszásgátló lábak

7 Vezeték tároló
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AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

1. A kávédarálót vegye ki a csomagolásából.
2. A fedelet A1 az óramutató járásával ellenkező irányba fordítsa el és vegye le. A fedelet mosogatószeres 

vízben alaposan mosogassa el, majd öblítse le tiszta vízzel és tökéletesen szárítsa meg. 
3. A tartályt A2 és a kést A3 benedvesített ruhával törölje meg, majd törölje tökéletesen szárazra.

Figyelmeztetés!
A kés A3 éles! Legyen óvatos, amikor a kés közelébe nyúl.

A KÁVÉDARÁLÓ HASZNÁLATA

1. A vezetéktárolóból A7 vegye ki a teljes vezetéket.
2. A fedelet A1 az óramutató járásával ellenkező irányba fordítsa el és vegye le. A tartályba A2 

töltsön kávészemeket. A tartályba A2 legfeljebb csak 60 g kávészemet szabad betölteni. A tartályt 
A2 ne töltse fel a széléig. 

Tipp:
a készülékkel héj nélküli dióféléket, fűszer- és gyógynövényeket, mákot is lehet darálni. 
A dióféléket a darálás előtt tisztísa meg (távolítsa el a kemény héjat),

Figyelmeztetés!
A kávédarálót nem szabad túl kemény alapanyagok (pl. szerecsendió stb.) darálásához 
használni. 

3. A tartályra A2 tegye fel a fedelet A1, majd a fedelet az óramutató járásával azonos irányba fordítsa 
el. A fedélen A1 található jelnek a kávédaráló házán A4 található jellel szemben kell állnia. Csak 
így rögzül megfelelő módon a fedél A1. A fedelet A1 ebben a helyzetben nem lehet leemelni 
a készülékről. A készülékbe olyan biztonsági kapcsoló van beépítve, amely nem engedi a készülék 
bekapcsolását, ha a fedél A1 nincs megfelelő módon rögzítve.

4. A hálózati vezetéket dugja a fali aljzatba, majd a készüléket a kapcsológomb A5 megnyomásával 
kapcsolja be. A kapcsológomb A5 benyomva tartása alatt a motor forog. A darált kávé finomsága 
függ a darálás idejétől. Minél hosszabb ideig darálja a kávét, annál finomabb lesz.

Figyelmeztetés!
A készüléket ne üzemeltetesse folyamatosan 30 másodpercnél hosszabb ideig. 30 másodperc 
üzemeltetés után a készüléket kb. 2 percig ne kapcsolja be.

Tipp:
a kávét főzze mindig frissen darált kávéból. A darálva tárolt kávé egy idő után elveszti az 
aromáját.

5. A készülék kikapcsolásához engedje el a kapcsológombot A5. A hálózati vezetéket húzza ki a fali 
aljzatból. Várja meg a kések A3 teljes lefékeződését. A fedelet A1 az óramutató járásával ellenkező 
irányba fordítsa el és vegye le. A megdarált kávét zárható tárolóedénybe öntse ki. 

6. Minden használat után tisztítsa ki a kávédarálót (lásd a tisztítással és karbantartással foglalkozó 
fejezetet).



HU-9

Elektromos kávédaráló 
SCG 2050RD / SCG 2051BK / SCG 2052WH H

U

 11/2016Copyright © 2016, Fast ČR, a.s. 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

• A tisztítás megkezdése előtt a kávédarálót kapcsolja le, várja meg a kések A3 teljes lefékeződését.
• A fedelet A1 mosogatószeres vízben alaposan mosogassa el, majd öblítse le tiszta vízzel és tökéletesen 

szárítsa meg (vagy törölje szárazra).
• A tartályból A2 ürítse ki a kávémaradványokat (vagy más alapanyagot, amit előzőleg darált). 

A tartályt A2 és a kést A3 benedvesített ruhával alaposan törölje meg, majd törölje tökéletesen 
szárazra.

Figyelmeztetés!
A kés A3 éles! Legyen óvatos, amikor a kés közelébe nyúl.

• A készülék házát A4 puha és száraz (vagy enyhén benedvesített) ruhával törölje meg. A készülék 
motoros egységét vízbe vagy más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos!

• A tisztításhoz szerves oldószereket, hígítókat vagy karcoló és agresszív anyagokat használni tilos, 
ezek maradandó sérülést okoznak a készülék felületén. 

TÁROLÁS

• A készüléket használaton kívül száraz és tiszta helyen, gyerekektől elzárva tárolja. A hálózati vezetéket 
tekerje fel a tárolóba A7, a fedelet A1 tegye fel a készülékre, hogy a tartályba A2 ne kerüljön 
por.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség .........................................................................................................................220–240 V 
Névleges frekvencia ...........................................................................................................................50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel ................................................................................................................150 W
Érintésvédelmi osztály ................................................................................................................................... II 
Zajszint ................................................................................................................................................85 dB(A) 

A készülék deklarált zajszintje 85 dB(A), ami "A" akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus 
teljesítményt figyelembe véve.

A műszaki adatok magyarázata

Áramütés elleni védelem:
II. osztály. A felhasználó áramütés elleni védelméről kettős szigetelés gondoskodik.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS 
TÁJÉKOZTATÓ
A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy 
az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. 
A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen 
adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országaiban, illetve más európai országokban, 
hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott termék az üzletben is leadható.
A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes 
természeti erőforrásokat, 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.
Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén 
a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére
Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre 
vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül
Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani 
kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati 
hivatal illetékes osztályához.

A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és 
egyéb előírásnak.


