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Használati útmutató 

ÉLELMISZERAPRÍTÓ 
R-516 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással 
részletesen ismerkedjen meg.  Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai 
szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.  
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FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG 

• Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik 
meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik 
felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be 
nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata  nincs 
összhangban a jelen útmutató  feltételeivel.  

• A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon 
meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik 
az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével. 

• A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz 
csatlakoztassa. 

FIGYELMEZTETÉS 
• A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy 

lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező 
személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék 
biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az 
esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, 
karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. 
A készüléket és a tápvezetéket tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol. 

• Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. 
• Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál. 
• A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító 

által. 
• Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden 

esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból. 
• Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett 

a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása 
esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a 
készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés 
veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a 
márkaszervíz munkatársaira. 

• A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni és a 
vezetéket nedves kézzel megfogni – áramütés veszélye áll fent. 
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• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne 
lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületetekkel. 

• Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb hőforrásra 
vagy annak közelébe. 

• Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre. 
• A készüléket tegye minden esetben egyenes és száraz felületre. 
• Mielőtt felnyitja az edény fedelét, várja meg, míg a kés teljesen leáll. 
• A késsel óvatosan bánjon, mivel nagyon éles. 
• Hosszabb használat után a kés eltompul, ezért ki kell cserélni. 
• A készülék meghajtóegységét ne merítse vízbe és ne tegye folyóvíz alá. 
• Soha ne próbálkozzon a készülék önálló szétszerelésével. 
• Az aprítókéssel minden esetben óvatosan bánjon, különösen a kés 

kivétele, az edény ürítése és a tisztítás során. 
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A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 

1. „ON” kapcsoló 
2. TURBÓ gomb 
3. Késekkel ellátott tengely 

 

 
 
 
 
 
FELHASZNÁLÁS 

• A készüléket az „ON” gomb megnyomásával kapcsolja be – alacsony 
sebesség eléréséhez a gombot enyhén nyomja le, nagy sebességhez pedig 
határozottabban. 

• A „TURBO” gomb a pulzáló mód elindítására szolgál – 2-3 mp-ig tartsa rajta az 
ujját. 

• A készüléket – 3 egymást követő ciklus keretében – nem javasoljuk 
egyfolytában 30 mp-nél tovább üzemeltetni. 

• 2-3 aprítási ciklus után hagyja a készüléket 10-15 percig hűlni. 
 
APRÍTÁS 

• Helyezze a kést a helyére és tegye az edénybe a feldolgozandó hozzávalókat. 
• Zárja le az edényt a fedéllel és elfordítással rögzítse. 
• A meghajtó egységet illessze az edényre/fedélre és enyhén fordítsa el. 
• Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. 
• Nyomja meg az ON gombot és tartsa rajta az ujját, az aprító azonnal ebindul. 
• Engedje el az ON gombot és várja meg, amíg a kés leáll. 
• A fedelet ellentétes irányban való elfordítással nyissa fel. Óvatosan vegye ki az 

aprítókést. 
 
KEVERÉS 

• Tegye a kést az edénybe, ld. az „Aprítás“ c. fejezetet. 
• Öntse az edénybe a hozzávalókat, amelyeket el kíván keverni.         
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HOGY KÉSZÍTSÜNK KIVÁLÓ MAJONÉZT 
• Hozzávalók: 1 tojássárgája – 1 evőkanál mustár – 2 evőkanál víz – 1 evőkanál 

ecet – 100 ml olaj – só, bors. 
• Fontos, hogy a hozzávalók szobahőmérsékletűek legyenek elkészítés előtt. 
• Öntsön az edénybe 2 evőkanál olajat és tegye bele a többi adalékot. Keverje 

össze a gomb rövidebb idejű lenyomásával. Adja hozzá a maradék olajat és 
még keverje kb. 30 mp-ig. 

 
 
ÉLELMISZER FELDOLGOZÁS TÁBLÁZAT 

Hozzávalók Maximális mennyiség  Maximális  
elkészítés ideje/perc 

Aprítás: kés 
Petrezselyem 
Hagyma, gyöngyhagyma 
Fokhagyma 
Zsemlemorzsa 
Dió 
Sajt 
Sonka 
Hús 
Szárított sárgabarack 

300g 
400g 
300g 
100g  
250g 
250g 
350g 
400g 
250g 

30 mp 
30 mp 
30 mp 
30 mp 
30 mp 
30 mp 
30 mp 
30 mp 
30 mp 

 
 
TISZTÍTÁS 

• Használat előtt a készüléket minden esetben húzza ki a hálózatból. 
• A meghajtóegységet csak nedves ruhával tisztítsa. Soha ne tegye 

myosogatógépbe, és nemerítse vízbe ill. ne folyassa rá a vizet. 
• Az edényt, az aprítókést, a fedőt moshatja folyóvízben. 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK 
Névleges feszültségtartomány 220-240 V 
Névleges frekvencia 50 Hz 
Névleges maximális teljesítmény  650 W 
Edény űrtartalma  1 l 

 
A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva. 
 
TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG 
KEZELÉSÉHEZ 
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.  
 
KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK 
MEGSEMMISÍTÉSE 

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt 
szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus 
berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen 
termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében 
helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban 
illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, 
hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk 
helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is 
segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre 
és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - 
lehetséges negatív hatások megelőzésében is.  
 
A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó 
alapkövetelménynek.  


