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HUMULTI-FRESH aprító
Használati útmutató

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünknek 
hosszú ideig elégedett használója lesz. Üzembe helyezés előtt olvassa el a használati útmuta-
tót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Fontos biztonsági útmutatások
Olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi áttekintésre is.
A készülék használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót.
Ismerkedjen meg a készülék részeivel és működtetésével.
A zavartalan működés érdekében a készülék karbantartását mindig az útmutatónak megfele-
lően biztosítsa. Az útmutatót a termékkel együtt tárolja. Ha a terméket továbbajándékozza,
kölcsönadja valakinek, mellékelje hozzá az útmutatót is. A biztonsági óvintézkedések betartá-
sa önmagában nem véd meg minden lehetséges balesetforrástól, ezért szükséges a maximális 
balesetmegelőzés biztosítása. A rendeltetésszerű használatra vonatkozó utasítások be nem 
tartása következtében keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget. 
Ne használja a készüléket, ha az leesett vagy egyéb sérülés érte, vagy ha megsérült a kábel.

A készlet tartalma:
1x motoros rész
1x lenyomó henger az étel alapanyagokhoz
1x  betöltő tartály az étel alapanyagokhoz
1x késbetét az apróra reszeléshez
1x késbetét a közepes darabokra aprításhoz

1x késbetét a nagyobb darabokra aprításhoz
1x késbetét a vékony szeletekhez
1x késbetét a vastag szeletekhez
1x használati útmutató

A csomagolóanyagok eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy nem hiányzik-e valami a készletből. 
A műanyag és egyéb csomagolóanyagokat tartsa távol gyermekektől, és dobja a megfelelő 
hulladékgyűjtőbe.

Műszaki jellemzők
Modell:  WTF-99E
Feszültség: 220-240V, 50 Hz
Teljesítmény: 150 W
Maximális folytonos működtetés: 2 perc
Elektromosságal kapcsolatos biztonsági óvintézkedések
Elektromos berendezések használata során be kell tartani a biztonsági óvintézkedéseket és 
útmutatásokat a baleset-, tűz- és áramütésveszélyes helyzetek megakadályozása érdekben.Ellen-
őrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a termékcímkén feltüntetett követelményeknek.

Kábel és csatlakoztató dugó
Ha már nem használja a készüléket, húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból. Védje a kábelt min-
den sérüléstől. Ne használja a gépet, ha megsérült a kábel. Cseréltesse ki a kábelt szakszerviz-
ben. 

Felügyelet
A terméket nem használhatják gyermekek, testi vagy szellemi fogyatékkal élő személyek, vala-
mint olyan felhasználók, akik nem ismerik a termék rendeletetésszerű használatára vonatkozó 
tudnivalókat és biztonsági óvintézkedéseket, ha nem biztosított a megfelelő felügyelet.
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Víz
A motoros egységet soha ne merítse vízbe. Óvja a vízzel való érintkezéstől a kábelt is. Ne nyúl-
jon a készülékhez nedves kézzel és ne üzemeltesse az aprítót nedves környezetben. 

Üzemeltetési körülmények
A készülék kültéren nem használható. A motoros egységet mindig stabil, egyenletes, szilárd 
felületre állítsa. Ne hagyja a kábelt éles peremek, sarkak mentén. Ne tegye ki a készüléket 
közvetlen napfény hatásának, károsíthatja a műanyag burkolatot. Ne működtesse egyszerre 2 
percnél hosszabb ideig a készüléket. Két perc után kapcsolja ki a gépet és a következő be-
kapcsolásig várjon legalább 1 percet. A termék kizárólag otthoni használatra kifejlesztett. Ne 
használja a készüléket a rendeltetésétől elétrő célokra.

Balesetek elkerülése
Figyelmeztetés: A gondatlanság balesetekhez vezethet. A tartozékok cseréje előtt mindig 
kapcsolja ki a gépet és húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból. Az éles késbetétek behelyezése 
és tisztítása közben legyen nagyon óvatos. Tisztítás, karbantartás, tartozékcsere előtt mindig 
húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból. Soha ne nyúljon be és ne dugjon be semmilyen tárgyat a 
forgásban lévő aprító késbetétbe.

Hibaelhárítás
Minden használat előtt ellenőrizze a készülék állapotát. Ne használja a készüléket, ha meghi-
básodott, leesett, szabadtéren felejtette vagy vízbe esett. A szükséges javíttatást mindig bízza 
szakszervizre. A készüléket az útmutatóval együtt biztonságos, száraz helyen tárolja.

A készülék részei
A. lenyomó henger az étel alapanyagokhoz
B. betöltő tartály az étel alapanyagokhoz
C. késbetét az apróra reszeléshez
D. késbetét a vékony szeletekhez 
E. késbetét a nagyobb darabokra aprításhoz
F. késbetét a közepes darabokra aprításhoz
G. késbetét a vastag szeletekhez
H. motoros egység
I. fogantyú
J. ON/OFF kapcsoló

A készülék üzembe helyezése

Az első használat előtt
Óvatosan csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze az összes tartozék állapotát. Mosogató-
szeres vízben mossa tisztára, öblítse le, majd törölje szárazra az egyes tartozékokat. A készü-
lék felületét törölje tisztára. Figyelmeztetés: a motoros egységet soha ne merítse vízbe vagy 
egyéb folyadékba.

Üzembe helyezés
Illessze a motoros egységre a  betöltő tartályt. Helyezze a tartályt a motoros egység nyílásá-
ba, majd fordítsa el 45˚-kal balra, hogy a helyére illeszkedjen. Válassza ki a megfelelő aprító 
betétet és rögzítse a háromágú csillag alakú rögzítő elemhez a tartály alsó részén. Fordítsa el 
a betétet az óramutató járásának irányába. Vágja fel az alapanyagokat akkora darabra, hogy 
beférjenek a tartályba  és a kidobó nyílás alá helyezzen egy tányért.
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Csatlakoztassa a kábeldugót a fali aljzathoz.
Nyomja meg röviden egy-kétszer a kapcsológombot, hogy ellenőrizhesse, hogy a késbetét 
megfelelően rögzítve van-e. Vegye ki a lenyomó hengert a betöltő tartályból, majd kezdje el 
adagolni a tartályba az étel alapanyot. A motor bekapcsolásához nyomja meg a kapcsológom-
bot, majd a lenyomó hengerrel lassan nyomja lefelé az ételt a tartályban. Ne nyomja túl erősen 
a hengert, nehogy megsérüljön a készülék.

A kapcsoló elengedésével kapcsolja ki a készüléket.
Vegye le a motoros részről a késbetétet 45˚-os elfordítással jobbra. 
Vegye le késbetétet. Ezt megelőzően ne felejtse el kikapcsolni és áramtalanítani a készüléket. 
Minden használat után tisztítsa meg a készüléket. A szétszerelés az összeszerelési útmutató-
ban közölt műveletek fordított sorrendben elvégzésével történik. Fontos: A készülék rövid 
ideig tartó folyamatos üzemeltetésre kifejlesztett. Ne működtesse egyszerre 2 percnél hosz-
szabb ideig a készüléket. Két perc után kapcsolja ki a gépet és a következő bekapcsolásig 
várjon legalább 1 percet. 
Megjegyzés: Az első üzembe helyezéskor furcsa szag és enyhe füst áradhat a készülékből. Ez 
szokványos jelenség, és a szállítás biztonságát garantáló motor védőburkolat okozza.
Tipp: A legjobb eredmény érdekében mindig megfelelő állagú alapanyagokat aprítson. Ha az 
alapanyok túl puhák, beragadhatnak a tartály belsejében. Ha az alapanyagok túl kemények 
meghibásodhat a motor vagy az aprító betét.

Aprítóbetét kiválasztása
Az apró darabokra aprító betétet használhatja parmezán, dió, fűszerek őrlésére.
A közepes darabokra aprító betétet használhatja sajt, sárgarépa, zsemlemorzsa aprítására.
A nagyobb darabokra aprító betétet használhatja sajt, sárgarépa, cukkini, hagyma aprítására.
A vékonyra szeletelő késbetéttel szeletelhet céklát, almát, zellert. 
A vastag szeleteket vágó betéttel szeletelhet uborkát, sárgarépát, burgonyát.

Karbantartás
A rendszeres karbantartással biztosíthatja a készülék tökéletes működését. 

Szerviz
Ne javítsa sajátkezűleg a meghibásodott gépet. A szükséges javíttatást mindig bízza szakszer-
vizre.

Tisztítás előtt
Tisztítás előtt és a használat befejeztével mindig húzza ki a kábeldugót a fali aljzatból. Tisztítás 
előtt vegye le az összes tartozékot a motoros egységről. A motoros részt és a kábelt soha ne 
merítse vízbe.
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Tisztítás
Figyelmeztetés: Az éles késbetétek behelyezése és tisztítása közben legyen nagyon óvatos. 
Minden használat után tisztítsa meg a készüléket. Távolítsa el az ételmaradékokat, mossa 
tisztára a tartozékokat mosogatószeres vízben, majd öblítse le és törlje szárazra. Ne használjon 
maró hatású agresszív tisztítószereket. A késbetétek és a tartály mosogatógépben is tisztítha-
tóak. A motoros egység külső felületét törölje tisztára enyhén nedves törlőkendővel. 

Környezetvédelem
A készülék élettartamának lejárta vagy a teljes megrongálódás után, amikor a javítása már 
nem gazdaságos, a készüléket ne dobja a háztartási szemétgyűjtőbe, hanem szedje szét alap-
anyagai 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 vásárlás után a készülék állapotában bármilyen hibát észlel, hívja ügyfélszolgálatunkat. 
Használat közben mindig tartsa be a használati útmutatóban leírtakat. A használati útmuta-
tóval eltérő, helytelen használat és mindennemű sajátkezű javítás esetén a garancia érvényét 
veszti.

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 kö-
rülmények során fellépő meghibásodásokért a termék tulajdonosa felelős. A gyártó fenntartja 
a jogot a használati útmutató megváltoztatására a műszaki lehetőségek és a termék tovább-
fejlesztése céljából, és nem felel az esetleges nyomdai hibákért. Az ábrákon szereplő modell 
különbözhet a valódi terméktől.


