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Kedves Vásárlónk!

Új elektromos fűszerőrlője kerámia őrlőművel rendelkezik, 
és gombnyomásra őrli a sót, borsot, más fűszereket vagy 
szárított fűszernövényeket. 

A praktikus „Click and Twist“ mechanizmus lehetővé teszi, 
hogy könnyedén cserélgesse a három fűszertartályt.  
Az őrlési fokozat fokozatmentesen állítható, és a beépített 
LED-lámpának köszönhetően tökéletesen látható az opti-
mális adagolás. 

Kívánjuk, hogy legyen öröme a termék használatában,  
és jó étvágyat!

A Tchibo csapata

 www.tchibo.hu/utmutatok

Biztonsági előírások 

 Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, 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 őrlőt borsszemek, sókristályok és száraz 
 fűszernövények őrlésére tervezték. 

A termék háztartási mennyiségek feldolgozásához készült, 
 üzleti célú használatra alkalmatlan. 

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 mind az új, mind a használt 
elemeket és a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyer
mekek nem férnek hozzá. Egy elem lenyelésének, vagy más 
módon szervezetbe kerülésének gyanúja esetén azonnal 
 forduljon orvoshoz.

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

• Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szem
mel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben mossa 
le az érintett testfelületet vízzel, és azonnal forduljon orvos
hoz.

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

FIGYELEM – anyagi károk

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

• Ne őröljön nedves vagy olajos fűszereket. Eltömődhet az 
 őrlőmű.

•  Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket  
a készülékből, ha azok elhasználódtak, illetve ha hosszabb 
ideig nem használja a készüléket. Így elkerülhetőek az elem
ből kifolyt sav által okozott a károk.

• Cserélje ki mindig az összes elemet. Ne használjon egyszerre 
új és régi, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású eleme
ket.

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

• Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csat
lakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlhevülés 
veszélye! 

• A beépített LEDet nem lehet és nem szabad kicserélni.

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

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

Műszaki adatok

Modell:     604 529

Elemek:      4 db LR03(AAA)/1,5V típusú 

Made exclusively for:  Tchibo GmbH, Überseering 18, 
22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.hu

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

1.   Egyik kezével fogja meg szorosan  
a fűszertartályt.  A szabad kezével 
tekerje a motorházat ütközésig az 
óramutató járásával megegyező 
irányba, és vegye le a fűszertar
tályról.  
 
 

2.   Csavarja le a fűszerőrlő fejét. 
 
 
 
 
 

3.   Vegye ki a motort az elemtartóval 
a burkolatból, és az ábrázolt 
 módon helyezze be az elemeket. 
Eközben ügyeljen a helyes polari
tásra (+/–). 
 
 

4.   Tolja vissza a motort a burkolatba. 
Lassan forgassa el a motort, amíg 
a motor tetején a menet kiér a 
 borításból.  
A megfelelő pozíciót a borításon 
és a menet szélén  található há
romszögű jelölésekről ismeri fel. 

5. Csavarozza vissza a fejet a motor menetére.

6.  Töltse az őrleményt a fűszertartályba.  
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7. 

Click !

  Helyezze fel a burkolatot  
a fűszertartályra az ábrá
zolt módon, és  szorosan 
csavarja rá az óramutató 
járásával ellentétes irány
ba.  
A borításnak hallhatóan 
és érezhetően be kell 
 kattannia.  

Használat

1. Vegye le a védőkupakot a fűszertartályról.

FIGYELEM – anyagi károk

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

2.    Nyomja meg a bekapcsoló gombot  
az őrlő bekapcsolásához.

        A LED világít.

          Ameddig a gombot lenyomva  tartja, 
dolgozik az őrlőmű és a lámpa világít.

 
 
 
 

Fűszertartály cseréje

1. Egyik kezével fogja meg szorosan a fűszertartályt. A szabad 
kezével tekerje a burkolatot ütközésig az óramutató járá
sával ellentétes irányba, és vegye le a fűszertartályról. 

2. Vegye le az aromazárat felülről a kívánt másik fűszertar
tályról, és helyezze fel a leszerelt fűszertartályra, és szoro
san csavarja rá az óramutató járásával megegyező irányba.

3. Szükség esetén töltsön őrleményt az adott fűszertartályba. 

4. Helyezze fel a burkolatot a kiválasztott őrleménytartóra, 
és szorosan csavarja rá az óramutató járásával megegyező 
irányba.  
A borításnak hallhatóan és érezhetően be kell kattannia. 
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Őrlési fokozat beállítása 

1. Ha pl. található még őrlemény az őrlőműben:  
Fordítsa először fejjel lefelé az őrlőt és nyomja meg rövi
den a bekapcsoló gombot, hogy eltávolítsa az őrlőműből. 

2. 

beállító- 
kerék

jelölés

   Az őrlés mértékének  
a fokozatmentes beál
lításához tekerje el a 
 beállítókereket. Közben 
ügyeljen az őrlő alján 
 található jelölésekre.

 
 

 Finom őrlési fokozat:  Forgassa el a beállítókereket az óra 
járásával megegyezően, a — irányba.

   A legfinomabb beállításnál is marad még egy kis lyuk 
az őrlőműben, ezzel megakadályozva, hogy kerámia
darabkák kerüljenek az ételbe, és kíméli az őrlőművet.

 Durva őrlési fokozat:  Forgassa el a beállítókereket az óra 
járásával ellentétesen, a + irányba.

  Ne tekerje el a beállítókereket annyira a + irányba, hogy  
ne illeszkedjen szorosan! 

Tisztítás

FIGYELEM – anyagi károk

Soha ne merítse az őrlőt, illetve annak bármelyik részét vízbe 
vagy más folyadékba.

  M Az őrlőt kívülről törölje át egy puha, enyhén nedves kendő
vel, szükség esetén használjon kímélő mosogatószert is. 
Majd törölje szárazra.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes, újra
hasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás 
 csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.  
A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív  
hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok 
gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.
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Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhetnek  
a háztartási hulladékba! 
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos 
készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva, 

 hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi készülékeket díjmentesen 
átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési 
vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.

Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék! 
Önt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódott 
eleme ket és akkumulátorokat az illetékes települési, 

 illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó 
 szakkereskedésekben adja le.

Megfelelőségi nyilatkozat

Cikkszám: 604 529


