
HU 1 
Az útmutató elektronikus változatban letölthető a www.tvproducts.hu oldalról

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig
szolgálja majd Önt. A használati útmutató fontos információkat tartalmaz a termék rendeltetésszerű használatával
kapcsolatban. A készülék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg
későbbi áttekintésre is.

Műszaki jellemzők
Modell: R-12
Áramforrás: 220-240V, 50 Hz, váltóáram
Teljesítményfelvétel: 200W

Fontos biztonsági útmutatások
Használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen a teljes 
használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi 
áttekitésre is. Az útmutatót tárolja a vásárlási bizonylat-
tal és garancialevéllel együtt. Ha a terméket tovább-
ajándékozza, kölcsönadja valakinek, mellékelje hozzá 
az útmutatót is. Elekromos berendezések működteté-
sekor mindig szükséges betartani a biztonsági óvintéz-
kedéseket a baleset-, tűz- és áramütés kockázatának 
elkerülése végett.

Felhasználási cél
A készülék szemes kávé darálására szolgál. A termék 
kizárólag otthoni használatra kifejlesztett, nem alkal-
mas nagyüzemi és kültéri felhasználásra. A készülék 
üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen a biztonsági 
óvintézkedések betartása. A helytelen használat tűz- és 
balesetveszélyes lehet, meghibásodást, áramütést vagy 
egyéb sérülést okozhat. A rendeltetésszerű használatra 
vonatkozó utasítások be nem tartása következtében 
keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget.

•  Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e 
a termékcímkén feltüntetett követelményeknek 
(220/240V, 50 Hz, váltóáram). A készüléket mindig 
megfelelő földelésű aljzatról működtesse.

•  Bánjon óvatosan a kábellel. Ne rángassa, ne csavarja 
össze stb. Áramtalanításkor mindig a dugót húzza ki 
az aljzatból, soha ne a kábelt rángassa.

•  Ne hagyja felügyelet nélkül az áram alá helyezett 
gépet. Tisztítás, karbantartás és szerelés előtt mindig 
kapcsolja ki a gépet és húzza ki a dugót a fali aljzatból

Ne használja a készüléket,:
- ha a csatlakoztató kábel megsérült.
- ha a készülék leesett, vagy bármilyen ütés érte.

•  A meghibásodott kábel cseréjére kizárólag szakszerviz 
jogosult. A készülék javítása szakértelmet és speciális 
eszközöket igényel. A szükséges javíttatást mindig 
bízza szakszervizre.

Húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból:
- ha működtetés során hibát észlel
- tisztítás előtt
- használat után és tárolás előtt.

•  Ne használja a készüléket, ha az leesett vagy egyéb 
sérülés érte, vagy ha megsérült a kábel. A szükséges 
javíttatást mindig bízza szakszervizre. Soha ne szerelje 
meg sajátkezűleg a gépet.

Figyelmeztetés! Elektromos készülék nem játék!

•  Soha ne hagyja őrizetlenül a bekapcsolt készüléket. 
A terméket nem használhatják gyerekek, és olyan 
személyek, akik nem ismerik a termék rendelte-
tésszerű használatára vonatkozó tudnivalókat, és 
mentális vagy fizikai korlátozottság következtében 
nem képesek a termék rendeltetésszerű és biztonsá-
gos üzemeltetésére. Ne engedje, hogy a gyerekek a 
készülékkel játsszanak.

Figyelmeztesse a gyermekeket a készülék használata 
során előforduló lehetséges veszélyekre:
-  Forgó és éles tartozékok által okozott sérülések.
- Áramütés veszélye.

•  Tartsa távol a terméket gyermekektől és olyan sze-
mélyektől, akik nem ismerik a készülék használatára 
vonatkozó tudnivalókat. A terméket gyermekektől 
megfelelően elzárt helyen tárolja.

•  A csomagolóanyagokat soha ne hagyja gyermekek 
közelében, fulladásveszélyes lehet. 

•  Soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba a készü-
léket, a kábelt és a kábeldugót. Ne tegye mosogatóba 
a készüléket.

•  Ne nyúljon a készülékhez, ha az nedves felületen áll, 
vagy ha nedves a keze. A motor, a gép teste és a kábel 
nem érintkezhet semmilyen folyadékkal. Ha ezeket 
a részeket nedvesség érte, azonnal kapcsolja ki a 

Elektromos kávédaráló
Használati útmutató
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készüléket, húzza ki a dugót a fali aljzatból és törölje 
le a nedvességet.

•  Az áramütés elkerülése végett soha ne tárolja a készü-
léket kültéren vagy nedves környezetben. A készülé-
ket mindig tiszta, száraz felületen működtesse, védve 
a túlforrósodástól (forróság, nedvesség… hatásától).

Balesetveszély! 
•  Bánjon óvatosan a készülék késeivel, forgó alkatré-

szeivel!
•  Tartsa távol ujjait, haját és minden egyéb tárgyat 

(konyhai eszközök, kések, csavarhúzó stb.) az áram alá 
helyezett készülék daráló részétől. A fedél vagy egyéb 
tartozékok leszerelése előtt várja meg, míg a motor 
teljesen leáll, majd húzza ki a csatlakoztató kábel 
dugóját a fali aljzatból.

•  Tárolás előtt mindig tisztítsa és szárítsa meg, majd sze-
relje össze a készüléket. Szétszerelés és tisztítás előtt 
mindig várja meg, hogy a motor teljesen leálljon.

Baleset- és meghibásodás veszélye!
•  Üzembe helyezés előtt mindig ellenőrizze, hogy a 

készülék megfelelően össze van-e szerelve.
•  Ne használja a készüléket, ha bármely része megsé-

rült. Ha repedést, törést vagy bármilyen egyéb sérü-
lést észlel, ha a motor megáll és füstöl, vagy folyadék 
szivárog belőle, ne használja tovább a készüléket. 

•  A készlet részét képező tartozékokon kívül ne hasz-
náljon egyéb tartozékokat a géphez. Balesetveszélyes 
lehet és a gép meghibásodását okozhatja.

•  A készüléket mindig stabil, egyenes és száraz felületre 
állítsa, elegendő helyet biztosítva a működtetéshez. 
Ne állítsa a készüléket asztal vagy konyhapult szélére, 
sarkára. Lehetőleg a fali aljzathoz közel helyezze el. 
Ellenőrizze, hogy a kábel nem akadt-e el éles pere-
mekben, bútorok szélein, sarkánál.

•  Ne állítsa a készüléket elektromos vagy gáztűzhelyek, 
fűtőtestek, kályha közelébe, és ellenőrizze, hogy a ká-
bel ne kerüljön forró felületek, éles peremek közelébe. 
A készülék alá ne helyezzen papírtörlőt vagy kendő-
ket, elkerülve az esetleges tűzveszélyes helyzeteket

•  A használat végén kapcsolja ki a készüléket (OFF) és 
húzza ki a kábeldugót az aljzatból.

A készlet tartalma
Elektromos kávédaráló
Használati útmutató

Az első használat előtt
•  Az első használat előtt olvassa el figyelmesen a hasz-

nálati útmutatót.
•  Távolítson el minden csomagolóanyagot.
•  Az első használat előtt mossa tisztára mosogtószeres 

meleg vízzel  a készülék kivehető részeit, amelyek 
érintkeznek a kávéval. Majd öblítse le és törölje száraz-
ra az összes tartozékot. 

Üzemeltetés
1.  Állítsa a daráló száraz, tiszta, stabil felületre.
2.  Összeszerelés előtt győződjön meg róla, hogy a 

készülék nincs csatlakoztatva a fali aljzathoz.
3.  Nyissa fel a fedelet és töltsön a tartályba 

szemeskávét.
4.  A megengedett max. mennyiség kb. 50 gramm.
5.  Zárja le megfelelően a fedőt a biztonsági illesztések 

rögzítésével.
6.  Ha a fedél nincs megfelelően rögzítve, a motor nem 

indul el.
7.  Ezután nyomja meg a készülék indítógombját.
8.  A darálási időt igazítsa a kívánt őrlési finomság 

eléréséhez.
9.  Ne működtesse a darálót egyszerre 1 percnél hosz-

szabb ideig.
10.  Ezután várja meg, hogy a motor lehűljön, kb. 20 

percig.
11.  Soha ne töltse túl a darálót, és ne működtesse a 

megengedettnél hosszabb ideig, meghibásodhat 
a motor.

Figyelmeztetés
A balesetek elkerülése végett fedő felnyitása előtt várja 
meg, míg a motor teljesen leáll.

A darálás befejezésekor
•  Kapcsolja ki a készüléket, várja meg, míg a motor 

teljesen leáll és húzza ki a csatlakoztató kábel dugóját 
a fali aljzatból.

•  Nyissa ki a fedelet, és szedje ki a ledarált kávét kanállal 
vagy szórja ki a tartályból.

Tisztítás és karbantartás
•  Tisztítás és karbantartás előtt mindig húzza ki a csatla-

koztató kábel dugóját a fali aljzatból.
•  A készüléket és a kábelt soha ne merítse vízbe vagy 

egyéb folyadékba.
•  A motoros egységet és a kábelt soha ne tegye 

mosogatóbatóba
•  Puha kendővel törölje tisztára a motoros egység 

felületét.
•  A kávémaradékot távolítsa el ecsettel a tartályból.
•  A fedelet öblítse le meleg vízzel, majd hagyja meg-

száradni.
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Környezetvédelem
Információk az elektromos és elektronikus
berendezések megsemmisítéséről
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes 

megrongálódás után, amikor a javítása már nem gaz-
daságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemét-
gyűjtőbe, hanem szedje szét alapanyagai szerint és a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően adja le az 
egyes anyagokat a kijelölt gyűjtőhelyeken.
A helyes megsemmisítéssel hozzájárul a természeti ér-
tékek és az emberi egészség megőrzéséhez, melyeket 
a helytelen szemétlerakás súlyosan károsíthat. További 
információkról érdeklődjön a legközelebbi szemétgyűj-
tő helyen vagy az illetékes helyi hivatalban. A helytelen 
megsemmisítés és szemetelés a nemzetközi előírások 
alapján súlyos büntetéseket vonhat maga után. Az 
elemeket soha ne a háztartási szemétgyűjtőbe dobja, 
hanem adja le a megfelelő gyűjtőhelyeken.

Szerviz
Ha a vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hi-
bát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. Használat közben 
mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. 
A használati útmutatóval eltérő, helytelen használat 
és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia 
érvényét veszti.

A garancia nem vonatkozik
•  a rendszeres használat során bekövetkező természe-

tes alkatrészkopásra, elhasználódásra
•  a nem megfelelő karbantartás következtében fellépő 

meghibásodásokra (pl. tisztítás, tárolás stb.)
•  külső körülmények okozta meghibásodásokra (pl. 

klimatikus hatások, poros környezet, nem rendeltetés-
szerű használat stb.)

•  a termék leesése, ütközése, egyéb baleset következté-
ben 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. A képen látható modell eltérhet a 
valódi terméktől.


