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HU
DUOSO

modell: BG-F-2313

Használati útmutató

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Üzembe helyezés előtt olvassa el 
a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is. Jelen útmutató fontos informáci-
ókat tartalmaz a termék összeszereléséről és rendeltetésszerű használatáról.

Az ételek feldolgozására kifejlesztett Duoso egyedülálló kétirányban forgó késekkel rendel-
kezik. Ez a technológia biztosítja a maximális hatékonyságot az élelmiszer  feldolgozásban. 
Legyen ez keverés, habverés, reszelés, aprítás vagy darálás. A kétirányú forgást biztosító Duoso 
egyedülálló hatékonyságú konyhai robotgép, széleskörű felhasználási lehetőségekkel. Ön 
is meggyőződhet róla, hogy az élelmiszer feldolgozás mennyivel egyszerűbb, gyorsabb és 
kényelmesebb vele, így sokkal egyszerűbben készíthet egészséges és tápláló finomságokat. 
Próbálja ki az útmutató végén található recepteket. A Duoso használatba vétele előtt figyel-
mesen olvassa el a használati utasítást.
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b vele, így sokkal egyszerűbben készíthet egészséges és tápláló finomságo
útmutató végén található recepteket. A Duoso használatba vétele előtt figy
a el a használati utasítást.
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A Duoso készlet tartalma
1) Tál fedele
2) Univerzális tál
3) Motoros egység
4) Kapcsoló – kétirányú késforgással
5) Specális kés kétirányú forgással
6) Lamellált habverő lapát
7) Elválasztó lapát a tál méretének csökkentésére

Műszaki adatok
Modell: BG-F-2313
Hálózati feszültség: 220-240 V
Hálózati frekvencia: 50-60 Hz
Teljesítmény: max. 200 W

Az első használat előtt
Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket. Kövesse a „Tisztítás és karbantartás“ fejezet 
útmutatásait, és távolítsa el az esetleges gyártási szennyeződéseket a készülékről.

A készülék összeszerelése és működtetése
-  Állítsa a motoros egységet egyenletes felületre.
-  Illessze rá a tálat úgy, hogy a a kapcsolótól a fogantyú ellentétes irányba nézzen. Miután a 

tálat beillesztette a motoros egység menetébe (a tál aljának vízszintesen illeszkednie kell a 
motoros egység felső részére), fordítsa el a tálat az óramutató járásának irányába egészen 
addig, amíg megfelelően a helyére illeszkedik. Rögzítés után a tál fogantyúja pontosan a 
kapcsolóval átellenben helyezkedik el. 

-  Helyezze fel a megfelelő betétet a motoros egység hajtótengelyére.
-   Helyezze a tálba a feldolgozandó alapanyagokat (kevés mennyiségű hozzávaló esetén hasz-

nálja a tál méretének csökkentésére szolgáló elválasztó lapátot).
-  Helyezze fel a tál fedelét és fordítsa el az óramutató járásának irányába egészen addig, amíg 

a fedő biztonsági zárja a fogantyút eléri, és a fedő tovább nem fordítható el. Ez a biztonsági 
zár biztosítja a tál rögzítését és a motoros egység elindítását. Ha a fedél nincs megfelelően 
rögzítve, a motoros egység nem lép működésbe.

-  A motoros egység kábelének fali aljzathoz csatlakoztatása után a Duoso használatra kész.

Figyelmeztetés! 
Gyakori használat vagy mosogatógépben való tisztítás során előfordulhat, hogy a tál elszíneződik.

Tisztítás és karbantartás
-  Tisztítás előtt mindig húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból.
-  A motoros egységet soha ne merítse vízbe, ne tisztítsa csapvíz alatt, sem mosogatógépben! A 

motoros egység felületét törölje tisztára benedvesített törlőkendővel, majd törölje szárazra.
-  A kések rendkívül élesek, ezért bánjon velük nagyon óvatosan. A késeket kizárólag csapvíz 

alatt mossa tisztára.
-  A Duoso többi része mosogatógépben is tisztítható.
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A Duoso használata
Egyedülálló technológia kétirányban forgó késekkel 
(kétirányú forgás jobbra és balra)

A készülékkel turmixolhat, keverhet, apríthat, darálhat, habot verhet és őrölhet! A kétirányban 
forgó késekkel gyorsabb és hatékonyabb a munka. Meggyőződhet róla, mennyivel egysze-
rűbb vele a zöldségek, gyümölcsök, fűszerek, dió, csokoládé vagy kemény sajt feldolgozása.

Jobb/bal irányú forgás
Aprítás, darálás, őrlés.

Bal irányú forgás
Turmixolás, keverés és habverés.

Fontos biztonsági óvintézkedések

A készülék használata során mindig tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket!

-   A készülék kizárólag háztartási célokra kifejlesztett, és kizárólag rendeltetésének megfelelő 
célra használható.

-  A terméket nem használhatják gyermekek, testi vagy szellemi fogyatékkal élő személyek.
-  Ne engedje, hogy a készülékkel gyermekek játsszanak.
-   Ne használja a készüléket, ha a kábel megsérült, ha a gép meghibásodott, leesett vagy egyéb 

más sérülés érte. A szükséges javíttatásokat mindig bízza szakszervizre.
-  A készüléket soha ne a kábelénél fogva szállítsa.
-  Ha már nem használja a gépet, húzza ki a kábelt a fali aljzatból.
-  A motoros egységet soha ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba.
-  Az ételek elkészítése során mindig tartsa be a higiéniai követelményeket, ezért minden hasz-

nálat előtt és után alaposan tisztítsa meg a készüléket.
-  Ne működtesse a készüléket forró felületek közelben (pl. gáz- vagy villanytűzhely), és soha ne 

helyezze rá forró felületekre.
-  Ne vezesse el a kábelt forró felületek, éles peremek, sarkak mentén.
-  A készüléket mindig stabil, egyenes felületre állítsa.
-  Mielőtt bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze, hogy a motoros egység, a tál és a fedő megfe-

lelően illeszkednek-e.
-  A tál 65 °C-os hőmérsékletig ellenálló.
-  A fedő leemelése előtt várja meg, amíg a kések forgása leáll. Ellenkező esetben a művelet 

balesetveszélyes lehet.
-  A kések rendkívül élesek, bánjon velül nagyon óvatosan.
-  Ellenőrizze, hogy a gép feszültség értéke megfelel-e a hálózati aljzat feszültségének.
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Receptek

Májgombóc
1 fej vöröshagyma, 1 csokor zöldpetrezselyem, só, bors, csipetnyi szerecsendió, tojássárgája, zsem-
lemorzsa, 2 szikkadt, tejbe áztatott kifli, 300 g máj

A vöröshagymát és zöldpetrezselymet aprítsa fel a Duosoban, és helyezze egy előkészített 
tálba. Vágja fel kis darabokra a májat, darálja le megfeleő állagúra és helyezze a tálba. A tálban 
lévő alapanyagokhoz adja hozzá a tojássárgáját, sót, borsot, csipetnyi szerecsendiót, a kifa-
csart kifliket és keverje egyenletes masszává. Formáljon belőle gombócokat és forgassa meg 
zsemlemorzsában. Végül főzze meg forrásban lévő vízben vagy levesben.

Tojásos szendvicskrém

3 főtt tojás, 1 kis fej vöröshagyma, 1 kis csokor snidling, só, bors, mustár, egy evőkanál tejföl

A vöröshagymát negyedelje fel, a snidlinget vágja három darabra. Adja hozzá a Duosoban a 
többi alapanyot is és turmixolja megfelelő állagúra.

Majonéz

1 egész tojás, ecet, olaj, só, bors, mustár, csipetnyi cukor

Helyezze az egész tojást a mixerbe, adjon hozzá sót, borsot, csipetnyi cukrot 1 teáskanál mus-
tárt és 1/16 rész olajat, kapcsolja be a gépet és keverje addig, amíg egyenletes állagúvá válik. 
Lassan csepegtesse hozzá az olajat és verje fel megfelelő állagúra.

Túrós szendvicskrém fűszernövényekkel

petrezselyem, snidling, 1 mogyoróhagyma, 1 csipet kömény, só, bors, 100 g túró

Vágja apróra a petrezselymet, snidlinget és hagymát, adja hozzá a túrót, fűszereket és keverje 
egyenletes állagúra.

Kiwisorbet
4 jégkocka, 1 érett kivi, 2 teáskanál kristálycukor, fél citrom leve

Darálja le a jégkockákat, adja hozzá a meghámozott kivit, cukrot és citromlevet, és turmixolja 
össze rövid ideig. Azonnal tálalja.

Gyümölcsfagylalt
mirelit gyümölcs, citromlé, nem édesített sűrített tej, cukor

Darálja le a cukorral együtt a Duosoban a mirelit gyümölcsöt. Ízesítheti kevés rummal, likőrrel 
vaguy citromlével. Végül keverje hozzá a sűrített tejet a krémes állag eléréséhez.

Palacsinta tészta
1 csésze simaliszt, 3 tojás, 1 ½ csésze tej, só

Keverje össze a Duosoban a lisztet, tojást és tejet és adjon hozzá egy csipetnyi sót.  Keverje 
mindaddig, amíg a tészta csomómentes nem lesz.
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Tojáslikőr

1 tojás, 1/8 l tej, porcukor, 1/16 l gin, whisky, rum vagy konyak, jégkocka

Keverje össze a tejet, tojást, cukrot és a jégkockát a Duosoban. Végül adja hozzá az alkoholt és 
keverje össze.

Jeges kávé

3 jégkocka, 1½ evőkanál instant kávépor, ½ dcl víz, tej, rum, cukor

Tegye a jégkockákat a Duosoba és darálja le, adja hozzá az instant kávét és ½ dcl vizet, és 
turmixolja össze. Ízesítse rummal és cukorral. Indítsa el újra a gépet és közben a fedő betöltő 
nyílásán keresztül adja hozzá a tejet.

Forró csokoládé

csokoládé, cukor, forró víz, tej, rum

Olvassza fel a csokoládédarabokat a Duosóban forró vízzel egészen addig, amíg a csokolá-
dé teljesen felolvad. Ízesítse cukorral és rummal, és keverés közben a fedő betöltő nyílásán 
keresztül adja hozzá a tejet.

Medvehagymás szendvicskrém
(gyors szendvicskrém túróból, kefírből, medvehagymából és fűszerekből)

1 csokor medvehagyma, 100 ml kefír, 1 csipet bors, 1 csipet só, 125 g túró (ízlés szerint 10-50% 
zsírtartalommal)

A medvehagyma leveleket őrölje meg a Duosóban megfelelő állagúra. Adja hozzá a túrót és 
kefírt, és keverje össze. Adjon hozzá sót, borsot, majd rövid ideig keverje egyenletes állagúra.

Tökmagos szendvicskrém

100 g túró (zsírszegény), 100 g vaj, 1 kis fej vöröshagyma, ½ csokor zöldpetrezselyem, ½ csokor 
snidling, 1 gerezd fokhagyma, 40 g tökmag, 1 ½ kanál tökmagolaj, só és bors

Mossa meg a snidlinget és petrezselymet, hámozza meg a hagymát és vágja negyedekre, 
tegye a Duosoba a tökmagot, snidlinget és petrezselymet, és aprítsa fel. Adja hozzá a vajat és a 
túrót és alaposan turmixolja össze. Ízesítse sóval és borssal.

Liptauer
(Közkedvelt szendvicskrém Ausztriában)

200 g túró, 100 g vaj, 50 g juhsajt, 1 fej vöröshagyma, 1 evőkanál kapribogyó,
½ piros paprika, 1 csipet fűszerpaprika, 1 teáskanál mustár, 2 evőkanál tejföl, só és bors

Aprítsa fel a Duosoban a sajtot, hagymát, kapribogyót és kis darabokra vágott paprikát. Adja 
hozzá a túrót, vajat és tejfölt, keverje össze. Adja hozzá a mustárt, fűszerpaprikát, sót, borsot, 
majd helyezze hűtőszekrénybe. Hagymakarikákkal díszítve tálalja.
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Tatár bifsztek

200 g friss marhafilé, ½ fej vöröshagyma, 1 szardella, 1 teáskanál kapribogyó, 6 zöld oliva bogyó 
kimagozva, 5 kis Cornichon (kis uborka), 1-2 csokor friss bazsalikom, 1 teáskanál csípős angol 
mustár, 1 evőkanál ketchup, 1 tojássárgája, tengeri só, durvára darált bors, 1 csipet cayenne bors, 
pár csepp olivaolaj

Darálja le a marhahúst és helyezze egy tálba. Ezután vágja apróra a vöröshagymát, olivát, 
kapribogyót, az uborkákat és a bazsalikomot a Duosoban. Adja hozzá a darált húst és alapo-
san keverje össze. Fokozatosan adja hozzá a maradék hozzávalókat: mustárt, ketchupot és a 
tojásssárgáját, keverje össze és ízesítse tengeri sóval, borssal és cayenne borssal.

Tonhalas szendvicskrém
(szuper gyors, teljes kiőrlésű péksüteménnyel rendkívül ízletes)

1 tonhalkonzerv saját levében, 2 evőkanál friss light krémsajt 10-20%, 1 evőkanál apróra vágott 
paprika - zöld, piros, sárga, 1 főtt tojás, 1 teáskanál 50%-os majonéz, 1 teáskanál bazsalikom, só, 
bors

Aprítsa fel a háromféle paprikát a Duosoban. Nyissa fel a halkonzervet és csepegtesse le. Te-
gyen a tálba sajtot, a tonhalat, főtt tojást, majonézt és keverje megfelelő állagúra. Ízesítse sóval 
és borssal, majd alaposan keverje össze.

Zöld pesto

1 nagy csokor bazsalikom,10 g fenyőmag, 60 g parmezán, 50 g francia Gruyere kemény sajt, 3 
nagyobb gerezd fokhagyma, 150 ml olivaolaj, 1 teáskanál só

Mossa meg a bazsalikomot. Vágja fel nagyobb darabokra a parmezánt  és a Gruyere sajtot. A 
többi hozzávalóval együtt - fokhagyma, fenyőmag, tökmag, bazsalikom, parmezán és Gruyere 
sajt aprítsa fel a Duosoban. Majd a fedő adagoló nyílásán keresztül adjon hozzá olivaolajat és 
keverje megfelelő állagúra.

Almás túró

200 g meghámozott alma, 250 g túró (zsírszegény), 1 evőkanál méz (ízlés szerint több vagy keve-
sebb), 1 evőkanál porcukor, 2 evőkanál víz, fahéj, egy citrom leve

A meghámozott almát vágja fel darabokra, rakja a Duosoba a túróval, mézzel, cukorra, fahéjjal 
és citromlével együtt és keverje megfelelő állagúra.

Frikadelle

350 g darált hús, 2 kis fej negyedekre vágott vöröshagyma, 1 kisebb zsemle (száraz),
2 tojássárgája, 1 evőkanál paradicsom sűrítmény, 1 evőkanál mustár, 1 evőkanál fűszerpaprika 
(édes), só, bors, olivaolaj

Tegye a Duosóba a zsemlét és darálja le durva szemcséjű zsemlemorzsává, adja hozzá a 
negyedekre vágott vöröshagymát, a darált húst, tojássárgáját, paradicsomsűrítményt, mus-
tárt, fűszereket és keverje ki egyenletes állagúvá. Formázzon a masszából fasírtokat és süsse 
olivaolajon 10-12 percig.
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Vörös pesto

150 g szárított paradicsom, 8 gerezd fokhagyma, 1 evőkanál paradicsompüré, ½ csokor friss 
bazsalikom, 2 db chilli paprika (piros) apróra vágva, 3 evőkanál fenyőmag vagy mandula, ízlés 
szerinti mennyiségű olivaolaj és só

Helyezze a Duosoba a szárított paradicsomot, chilli paprikát, fokhagymát, fenyőmagot, ba-
zsalikomot, paradicsompürét, ízesítse sóval, borssal és vágja fel durvára. Az adagoló nyíláson 
keresztül adja hozzá az olivaolajat és alaposan keverje össze.

Diós töltelék

100 g dió, 100 g zsemlemorzsa, 100 g cukor, 1 csipet fahéj, kakaópor, kevés mandula likőr, esetleg 
rum, forró tej (szükség szerinti mennyiségben)

Tegye a tálba a diót, cukrot, zsemlemorzsát, kakaóport és a fahéjat, majd alaposan keverje össze 
a Duosoval. Az adagoló nyíláson keresztül adja hozzá lassan a forró tejet, és keverje egyenletes 
masszává. Hagyja kihűlni, majd ízlés szerint ízesítse kevés rummal (vagy mandula likőrrel).
Tipp: A töltelékhez keverhet mandulát vagy egyéb mogyoró- és dióféléket is. A csak mandulából 
készített változat rendkívül finom töltelék.

Francia palacsinta túrós-földi szedres töltelékkel

100 g simaliszt, 1/8 I + 2 evőkanál tej (1,5 % zsírtartalmú), 1 tojás, ½ teáskanál vaníliás cukor
Töltelék: 100 g sovány túró, 2 evőkanál cukor, 100 g földi szeder, 2 teáskanál olivaolaj, 10 g reszelt 
csokoládé, friss mentalevél és só

Tegye a tálba a lisztet, töltsön hozzá 1/8 I tejet, tojást, vaníliás cukrot és csipetnyi sót, és keverje 
össze alaposan. A kész tésztát hagyja kis ideig pihenni. A Duosoban keverje össze a túrót 2 evőka-
nál tejjel, cukorral és keverje egyenletes állagúvá (rövid ideig). Mossa meg a földi szedret, helyezze 
a gépbe és turmixolja össze. Serpenyőben hevítsen fel 1 teáskanál olivaolajat. Öntse a tészta felét a 
serpenyőbe, és oszlassa el a serpenyő teljes felületén. Ha a palacsinta egyik oldala megsült, fordítsa 
meg. Készítse el hasonló módon a másik palacsintát is.  Válassza kétfelé a tölteléket, és kenje meg 
vele mindkét palacsintát, majd csavarja fel. Díszítse csokoládé reszelékkel és mentalevelekkel.

Reteksaláta tejfölös-zöldfűszeres öntettel

2 csokor közepes méretű retek, megmosva, megtisztítva, 125 ml tejföl, 1 evőkanál túró, ½ teáskanál 
csípős mustár, 1 csokor friss kapor, 1 csokor zöldpetrezselyem, 1 teáskanál repceolaj, 1 teáskanál 
balzsamecet, fekete bors, só, csipetnyi cukor

A retket (negyedekre vagy félbe vágva) helyezze a Duosoba a petrezselyemmel és kaporral 
együtt, és vágja fel durvára. Adja hozzá a tejfölt, túrót, mustárt és keverje össze. Az adagoló 
nyíláson keresztül lassan csepegtesse hozzá a balzsamecetet, ízesítse sóval, borssal, cukorral, 
majd azonnal tálalhatja.

Kelesztés nélküli pizza tészta

100 g liszt, 1 csipet só, 1 teáskanál sütőpor, 5 evőkanál víz, 4 evőkanál olaj, petrezselyem

Az összes hozzávalót helyezze a Duosoba. Ha a tészta már elválik az edény falától, kész. Hagyja 
kicsit pihenni, majd tovább dolgozhat vele. 
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Paprikás MIX töltelék

150 g csirkemell, 2 sárgarépa (felkockázva), 3 levél mángold (vagy kínai kel), ¼  kígyóuborka 
(felkockázva), 1 evőkanál parmezán (felkockázva), 200 g túró 10% (zsírszegény), 2 paprika (piros, 
sárga)

Az összes hozzávaló helyezze a tálba és turmixolja össze megfelelő állagúra. Ez a töltelék 
felhasználható káposztalevélbe, sertés- vagy marhahús szeletekbe vagy húsos palacsintába 
töltéshez egyaránt.

Tőzegáfonyás-tormás öntet kagylóhoz

200 ml tejszín, 4 evőkanál tőzegáfonya befőtt, 4 evőkanál torma (tejszínes torma), 1 teáskanál cit-
romlé, só, bors, 20 g halfűszer keverék, friss vagy mirelit kagyló, igény szerinti mennyiségben, 100g 
saláta, narancs, citrom és őrölt mandula a díszítéshez

Verje fel a tejszínt a Duosoban. Keverje hozzá az áfonyát és a tormát. Ízesítse a fűszerkeverék-
kel és citromlével. A kagylót fűszerezze meg és süsse meg. Helyezzen salátalevelet egy tányér-
ra, helyezze rá a kagylókat, locsolja meg öntettel és szórjon rá őrölt mandulát, díszítse narancs 
és citromgerezdekkel vagy karikákkal.

Sajtos (parmigiano) pesto

75 g parmigiano sajt, 1 csokor bazsalikom, 1 csokor petrezselyem, 150 ml olivaolaj,
2 gerezd fokhagyma, 2 evőkanál fenyőmag, 1 teáskanál só, fekete bors

A sajtot, fenyőmagot, bazsalikom leveleket, petrezselymet, fokhagymát, sót és borsot helyezze 
a Duosoba és darálja durvára. A fedő adagoló nyílásán keresztül adja hozzá az olivaolajat és 
keverje tovább megfelelő állagúra. A linguine, spagetti vagy penne tésztát főzze „al dente”-re 
(nem kifejezetten puhára), szűrje le, helyezze egy tálba és keverje át.

Tipp: Ha a pestot előételként szeretné tálalni, előre is elkészítheti, jól lezárt edényben, a hűtőben 
tárolva hetekig friss marad.

Hering tatár bifsztek tormakrémmel

5 db hering filé (olajos vagy friss), 2 újhagyma, 2-3 kisebb csemegeuborka, 1 paradicsom, 3 alma, 
fél citrom leve, 1 csokor friss kapor, 3 darabka torma (meghámozva, megtisztítva), olivaolaj, 2 
evőkanál fehér balzsamecet, fűszerek

A tatár bifsztek elkészítése:
A heringet vágja fel kis darabokra, a hagymát, uborkát, paradicsomot és kaprot szintén. 
Helyezze az összes alapanyagot a Duoso táljába és darálja durvára. Majd adja hozzá a balzsam-
ecetet. olivaolajat és a frissen őrölt borsot.

A tormakrém elkészítése:
A tormát darálja finomra a Duosoban. Adjon hozzá egy csésze mascarponet, sót, borsot, 
citromlevet, kevés cukrot és keverje sima állagúra. Az öntetet összekeverheti a heringgel vagy 
tálalhatja külön is.
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Környezetvédelem

Információk az elektromos berendezések megsemmisítéséről
A termék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása 
már nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem 
szedje szét alapanyagai szerint és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja 

le az egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti értékek és az emberi egészség megőr-
zéséhez, melyeket a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További információkról 
érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűjtő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen 
megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások alapján súlyos büntetéseket vonhat 
maga után.

Szerviz
Ha a készülék állapotában vagy működésében bármilyen rendellenességet észlel, forduljon 
szakszervizhez. Mindig tartsa be a használati útmutatóban közölt eljárásokat, utasításokat. 
A garancia nem érvényes a sajátkezű javítások és az útmutatónak nem megfelelő használat 
során keletkezett meghibásodásokra.

A garancia nem vonatkozik
• a rendszeres használat során bekövetkező természetes alkatrészkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás 

stb.)
•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. klimatikus hatások, poros környezet, nem 

rendeltetésszerű használat stb.)
• a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következtében keletkezett mechanikus sérülésekre.
•  a nem szakszerű használat, túlterhelés, nem megfelelő kiegészítő szerszámok és alkatrészek 

használata során fellépő meghibásodásokra.
A reklamációra visszaküldött termékek esetében a nem megfelelően bebiztosított szállítási 
körülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős.
A gyártó fenntartja a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és 
a termék továbbfejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért.
Az ábrákon szereplő modell különbözhet a valódi terméktől.


