
Elektromos  
só- és borsőrlő

109115CE66XX · 2020-07 · 601 351

hu   Használati útmutató

Biztonsági előírások 

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírá
sokat, és az esetleges sérülések és károk 
 elkerülése érdekében csak az útmutatóban 
leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség 
 esetén később ismét át tudja olvasni. 
 Amennyiben megválik a terméktől, az 
 útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

 Az elektromos só és borsőrlőt sókristályok 
és borsszemek őrlésére tervezték.  
Más élelmiszerek, mint pl. kávébab, diófélék 
és hasonlók őrlésére nem alkalmas. 

A készülék háztartási mennyiségek feldolgo
zásához készült, üzleti célokra nem alkalmas. 

VESZÉLY gyermekek esetében

• Az elemek lenyelése életveszélyes lehet.  
Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos,  
belső marási sérüléseket okozhat, és akár 
halálos kimenetelű lehet.  
Ezért az új és a használt elemeket, vala
mint a terméket olyan helyen tárolja, ahol 
kisgyermekek nem férnek hozzá.  
Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy 
ha az más módon az emberi szervezetbe 
került, azonnal forduljon orvoshoz.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag  
gyermekek kezébe kerüljön.  
Többek között fulladásveszély áll fenn! 

VIGYÁZAT - sérülésveszély

• Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy 
az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával 
érintkezzen. Adott esetben az érintett 
 testfelületet azonnal mossa le vízzel, és 
haladéktalanul forduljon orvoshoz.

• Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe 
dobni vagy rövidre zárni tilos.

Kedves Vásárlónk!

Kívánjuk, legyen sok öröme az új elektro-
mos só- és borsőrlője használatában!

FIGYELEM – anyagi károk

•  Ne kapcsolja be üresen az őrlőt, mert ekkor 
a kerámia őrlőmű megsérülhet.

• Az elemek behelyezésekor ügyeljen  
a polaritásra (+/–).

•  Óvja az elemeket a túlzott hőtől.  
Vegye ki az elemeket a termékből, amikor 
elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig 
nem használja a készüléket. Így elkerülhe
tőek azok a károk, amelyeket az elemből 
kifolyt sav okozhat.

• Mindig cserélje ki az összes elemet.  
Ne használjon egyszerre régi és új, 
 valamint különböző típusú, márkájú 
vagy kapacitású elemeket. 

• Szükség esetén tisztítsa meg az elemek  
és a készülék csatlakozási felületeit az  
elemek behelyezése előtt. Túlmelegedés 
veszélye!

• Soha ne merítse az őrlőt, illetve annak bár
melyik részét vízbe vagy más folyadékba.

• A termék tisztításához ne használjon súro
ló vagy maró hatású tisztítószert, illetve 
kemény kefét és hasonlókat.

Műszaki adatok

Modell:  Q874

Cikkszám: 601 351

Elemek:  6 db LR03(AAA)/1,5Vos elem

Gyártó:   DS Direct GmbH 
Stormarnring 14 
22145 Stapelfeld 
Germany (Németország)

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a 
 termékfejlesztés során műszaki és optikai  
változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.
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Üzembe helyezés

Őrlő szétszerelése

1.  Egyik kezével fogja 
meg szorosan az őrle
ménytartót. A szabad 
kezével tekerje el a ké
szülékházat ütközésig 
az óramutató járásával 
ellentétes irányba, és 
vegye le az őrlemény
tartóról. 

2.  Egyenesen felfelé 
 húzza le a motoregy
séget az elemtartóval 
az őrleménytartóról. 

 
 
 

Elemek behelyezése

  Helyezze be 
az elemeket 
az ábrázolt 
módon.  
Ügyeljen a 
 helyes polari
tásra (+/–).

 

Sókristályok és borsszemek betöltése 

  M Töltse be a sókristályokat és a borssze
meket. Ügyeljen az őrleménytartóban 
található S és P jelekre. 



Őrlő összeszerelése

 1.  Helyezze vissza  
a motoregységet 
az elemtartóval 
az őrleménytar
tóra. Eközben a  
motoregység 
 vezetősínének 
pontosan az őrle
ménytartó belse
jében található 
bepattanó fülre 
kell illeszkednie.

 2.  Helyezze fel a 
készülékházat az 
őrleménytartóra, 
és szorosan 
 csavarja rá az 
óramutató járá
sával megegyező 
irányba. Hallha
tóan és érezhe
tően be kell 
 kattannia.

Használat

FIGYELEM – anyagi károk

• Ne kapcsolja be üresen az őrlőt, mert  
ekkor a kerámia őrlőmű megsérülhet.

1.  Vegye le alul a védő
kupakot az őrlemény
tartóról. 
 
 

2. Nyomja meg …

  … az S gombot, és tartsa lenyomva  
a sóőrlő bekapcsolásához. 

  … a P gombot, és tartsa lenyomva  
a borsőrlő bekapcsolásához. 

3.  Az őrlési folyamat befejezéséhez 
 en gedje el az adott gombot. 

Őrlési fokozat beállítása

1. Ha pl. még őrlemény található az őr
lőműben: Fordítsa először fejjel lefelé  
az őrlőt, és nyomja meg röviden mind
két gombot, hogy eltávolítsa a mara
dékokat az őrlőműből. 

2. Az őrlés fokának fokozatmentes beállí
tásához tekerje el mindkét beállí tó
kereket. Eközben vegye figyelembe a 
 beállítókerekeken található jelöléseket: 

 
finom őrlési  
fokozat

durva őrlési  
fokozat

A legfinomabb beállításnál is marad még  
egy kis rés az őrlőműben, ezzel megakadá
lyozva, hogy kerámiadarabkák kerüljenek  
az ételbe, és ez kíméli az őrlőművet.

Ha nagyobb őrlési fokozatot állít be, akkor 
ne tekerje el annyira a beállítókereket, 
hogy már nem illeszkedik szorosan. 

Tisztítás

FIGYELEM – anyagi károk

• Soha ne merítse az őrlőt és annak bár
mely részét vízbe vagy más folyadékba.

Őrlő tisztítása

  M  Az őrlőt kívülről törölje át egy puha, 
enyhén nedves kendővel, szükség 
 esetén használjon kímélő mosogató
szert is. Végül törölje szárazra.

Őrleménymaradékok eltávolítása

Szükség esetén szétszerelheti és megtisztít
hatja az őrlőműveket: 

1.    Vegye le a védő
kupakot.

2.  Tekerje le a beállító
kereket az óramuta
tó járásával ellenté
tes irányba. 

3.  Vegye le az őrlőmű 
kúpot és a rugót. 

vezetősín

4.  Távolítsa el az őrleménymaradékokat.

5. Helyezze vissza a rugót és az őrlőmű 
kúpot az ábrázolt sorrendben a tengely
re, és húzza meg szorosra a beállítóke
reket a kívánt őrlési fokozaton az óra
mutató járásával megegyező irányba.

 Csak, ha az összes rész ismét 
 meg felelően van behelyezve, akkor 
biztosított a tökéletes működés.  
Ellenkező esetben az őrlőmű meg
rongálódhat.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt  
elemek értékes újrahasznosítható anyagok
ból készültek. Az anyagok újrahasznosítása 
csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli 
a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyel
jen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír,  
karton és könnyű csomagolóanyagok gyűj
téséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott készülékek 
nem kerülhetnek a háztartási  
hulladékba! 
Önt törvény kötelezi arra, hogy 

régi, nem használatos készülékét a háztar
tási hulladéktól különválasztva, hulladék
gyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket 
 díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kap
csolatban az illetékes települési vagy városi 
hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elem és az akkumulátor nem 
háztartási hulladék! 
Önt törvény kötelezi arra, hogy az 

elhasználódott elemeket és akkumulátorokat 
az illetékes települési, illetve városi hivata
lok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakke
reskedésekben adja le.

Megfelelőségi nyilatkozat

beállí
tókerék
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őrlőmű 
kúp


