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Kezelési útmutató a dyras CHP-300P típusú aprítógéphez

MEGJEGYZÉS 

Kérjük, használatba vétel előtt gondosan tanulmányozza át, és kövesse ezt a kezelési 
útmutatót. Fontos, hogy őrizze is meg a kezelési útmutatót, hogy időnként - vagy bármely 
kételye esetén - újra elővehesse és feleleveníthesse a használati tudnivalókat, ezáltal 
mindenkor ki tudja majd használni a készülék összes szolgáltatását, és sok örömet lelhet 
benne. Amennyiben a kezelési útmutatóban foglalt előírások be nem tartása miatt következik 
be a termék esetleges meghibásodása, úgy az ebből fakadó károkra a gyártó felelősséget nem 
vállal. Amennyiben a termék esetleg meghibásodna a rendeltetésszerű használat során, úgy 
kérjük, csak autorizált szakszervizzel javíttassa!

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A készülék működtetése során az alábbiakban felsorolt biztonsági intézkedéseket 
feltétlenül be kell tartani. Minden itt leírt utasítást gondosan olvasson át!

Minden adódó élethelyzetre természetesen nem lehet biztonsági rendszabályt alkotni, éppen 
ezért kérjük Önt, hogy - maximális körültekintés mellett - az alábbiakban nem említett 
esetekben is tegyen meg minden, az adott helyzetben racionálisan elvárható óvintézkedést, 
hogy a készülék biztonságos üzemeltetésének feltételei adottak legyenek.

• A készülék csak az itt leírt háztartási használatra szolgál, minden egyéb (iparszerű) 
felhasználás nem megengedett.

• Soha ne használja a készüléket a szabadban.

Figyelem! Amennyiben végzett a munkával, és be kívánja fejezni a készülék 
használatát, vagy ha a készülék használatát rövid időre is megszakítja,  
a biztonság kedvéért mindig húzza ki hálózati csatlakozóját a fali aljzatból  
vagy a hosszabbítóból. 

• Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve 
tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a 
gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék 
használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is. Gyermekek esetében ajánlatos 
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a felügyelet, azért, hogy biztosítsák, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel. 14 éves 
kor alatti gyermekek a terméket nem használhatják még felügyelet mellett sem! 
Az éles aprítókést a használaton kívüli időszakban és tisztításkor is tartsa távol a 
gyermekektől.

• Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése végett soha ne merítse a készüléket vagy 
elektromos kábelét, csatlakozóját vízbe vagy más folyadékba.

• Használat után és tisztítás előtt a készülék hálózati csatlakozóját mindig ki kell húzni a fali 
aljzatból. Sose szakítsa meg az áramellátást úgy, hogy a hálózati kábelt fogva húzza ki a 
fali aljzatból, mindig a csatlakozót fogja meg!

• A hálózati csatlakozó fali aljzatból való kihúzása előtt a készüléket a működtető 
nyomógomb elengedésével ki kell kapcsolni.

• A gyártó által a készülékhez nem mellékelt vagy nem javasolt eszközök, kiegészítők hasz-
nálata nem megengedett. Ezek alkalmazása balesetet vagy rendellenes működést okozhat.

• Soha ne vezesse a készülék hálózati kábelét éles sarkokon vagy forró felületek mellett 
vagy felett. A hálózati kábelt soha ne tekerje a készülék burkolata köré, és ne vonszolja, 
ne emelje meg a hálózati kábelnél fogva, mert a kábel kiszakadhat, illetve szigetelése 
megsérülhet. Amennyiben a készülék kábele megsérült, azt szakszervizben ki kell 
cseréltetni. A készüléket sérült kábellel nem szabad a fali aljzathoz csatlakoztatni.

• Ne helyezze a készüléket forró tárgyak közelébe (pl. elektromos vagy gáztűzhely, főzőlap, 
fűtőtest, stb.), vagy meleg felületre, illetve olyan helyre, ahonnan legurulhat, leeshet, vagy 
ahonnan lerántható, leverhető egy véletlen mozdulattal.

• Nedves kézzel ne nyúljon a készülékhez. A készülék hálózati csatlakozóját csak száraz 
kézzel szabad a fali aljzatba csatlakoztatni; biztosítsa, hogy a készülék burkolata, kábele, 
csatlakozója és a fali aljzat is szintén száraz legyen. Amennyiben bármi oknál fogva a 
készülék burkolatán belülre nedvesség kerülne, úgy azonnal be kell fejezni a használatot, 
és szakszervizbe kell vinni a terméket ellenőrzésre vagy javításra.

• A készüléket csak stabil, sík felülten szabad üzemeltetni. Mindig ügyeljen rá, hogy a 
készülék ne csúszhasson le arról a felületről, melyen üzemelteti; ne eshessen folyadékkal 
teli edénybe, mosogatóba. Ha működés közben véletlenül mégis folyadékba esett a 
készülék (vagy nedvesség érte), semmi esetre se nyúljon utána, hanem először a fali 
aljzatból húzza ki a készülék elektromos csatlakozóját, és csak ezt követően emelje ki a 
készüléket a folyadékból és vigye szakszervizbe ellenőrzésre, javításra.



CHP-300P

6

• Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony gázok, gőzök vagy folyadékok 
jelenlétében.

• Kerülje el a készülék olyan helyen való használatát, ahol túl magas vagy túl alacsony 
hőmérsékletnek, rázódásnak vagy vibrációnak lenne kitéve. Ne használja a készüléket 
nedves vagy párás helyen. A készülék +10 és +35°C közötti hőmérséklet tartományban 
üzemeltethető, illetve +5 és +40°C közötti hőmérséklet tartományban tárolható.

• A munkatálban ne tároljon élelmiszert, és ne helyezze azt mikrohullámú sütőbe vagy 
hűtőgépbe. Kizárólag a feldolgozás idejére helyezzen abba élelmiszert.

• Figyelem! A motoregység és az aprítókés nem moshatóak mosogatógépben. A tisztítással 
kapcsolatban olvassa el a „A készülék karbantartása, tisztítása” című fejezetet.

• Figyelem! A készülék aprítókése igen éles, mely működés közben ezenfelül nagy 
sebességgel forog is, így súlyos sérülés okozója lehet, amennyiben nem az előírásoknak 
megfelelően használják. Az aprítógépet soha ne működtesse üresen, a feltét 
csatlakoztatása nélkül vagy úgy, hogy a feltét üresen forog (nem helyezett élelmiszert 
a tálba). A sérülések elkerülése érdekében az aprító feltétet mindig annak műanyag 
védőtokjába helyezze vissza.

• Ellenőrizze a készülék hálózathoz való csatlakoztatása előtt az ételfeldolgozó feltét helyes 
csatlakozását, megfelelő rögzülését. Kizárólag teljesen összeállított készüléket lehet az 
elektromos hálózathoz csatlakoztatni. A feltétet semmi esetre se vegye le a készülékről, 
míg a háztartási gép üzemben van (az elektromos hálózatra van kapcsolva). Biztosítsa a 
készülék feltétjének eltávolítása előtt, hogy a motor teljes mértékben nyugalmi helyzetbe 
jusson és áramtalanítsa a készüléket a hálózati csatlakozó fali aljzatból való kihúzásával.

• Ne engedje, hogy bármi idegen anyag bekerüljön a motoregység nyílásaiba, és ne dugjon 
azokba semmit, mert áramütés érheti, vagy egyéb sérülés keletkezhet, esetleg elektromos 
zárlat alakulhat ki. Szintén védje ki az oda nem illő, szilárd, kemény tárgyak bekerülését a 
munkatálba, mert ezek balesetet okozhatnak, illetve kárt tehetnek a készülékben.

• Tilos a készülékkel jeget aprítani!

• A feldolgozandó alapanyag hőmérséklete maximum 60°C lehet, tilos a készülékbe 
ennél magasabb hőmérsékletű élelmiszert tölteni, ellenkező esetben a termék plasztik 
alkatrészei deformálódhatnak.

• A munkatálba helyezett élelmiszer mennyisége soha ne lépje túl a készülék oldalán 
feltüntetett maximum (max.) jelölést.
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• A használat végeztével a munkatál és a feltét tisztítását mindig végezze el, lehetőleg 
közvetlenül a munkavégzés után. Ez egyrészről a készülék higiénikus üzemeltetése miatt 
fontos, másrészről a tisztítás szempontjából elhanyagolt készülék feltétje károsodhat 
a beszáradt ételmaradékok következtében. A motoregységet nem szabad a tisztítás 
során vízsugár alá tartani, illetőleg vízbe mártani. A tisztítás bármely fázisát kizárólag 
áramtalanított készüléken szabad elvégezni!

• A készülék hálózati kábelének toldása, átalakítása tilos! Amennyiben a készülék saját 
kábele rövidnek bizonyul, a kábel csak kereskedelemben kapható, szabványos (EN61242 
DIN VDE 0620-1:2005) hosszabbítóval toldható. Külön ügyelni kell a hosszabbító kábelének 
elhelyezésekor, hogy botlásveszély ne alakulhasson ki.

• Soha ne üzemeltesse a készüléket sérült hálózati kábellel vagy csatlakozóval, illetve akkor 
se, ha rendellenesen működik vagy esetleg más módon sérült. Ezekben az esetekben vigye 
a készüléket szakszervizbe ellenőrzésre, javításra vagy beállításra. A készülék javítására 
csak a szakszervizek képzett szakemberei vannak feljogosítva.

• Figyelem! A készüléket tilos házilag szétszerelni, burkolatát megbontani, javítását 
megkísérelni – ennek az utasításnak figyelmen kívül hagyása súlyos balesethez vezethet. 
Nincs a készülék belsejében házilag javítható vagy más célra felhasználható alkatrész. Soha 
ne üzemeltesse a készüléket sérült hálózati kábellel vagy csatlakozóval, illetve akkor se, 
ha rendellenes működést mutat, leesett, vagy esetleg más módon sérült. Amennyiben a 
készülék bármely okból meghibásodik, vagy nedvesség kerül a készülék burkolatán belülre 
vigye azt szakszervizbe ellenőrzésre, javításra. A készülék javítására csak a szakszervizek 
képzett szakemberei vannak feljogosítva. Házilagosan végzett javítási kísérlet vagy a 
kezelési útmutatóban foglaltak be nem tartása esetén a termékre a gyártó nem vállal 
felelősséget.

• Az aprítókés túlterhelésből bekövetkező károsodására (pl. csorbulás, törés) és természetes 
kopásból eredő elhasználódására a gyártó szavatossági kötelezettségei nem terjednek ki.

Különleges utasítás

Figyelem! Az a háztartási gép szakaszos üzemre készült. Maximum 30 másodperc 
időtartamú üzemeltetést követően legalább 10 perc üzemszünetet kell tartani, 
ellenkező esetben a készülék károsodhat. A folyamatos használatra előírt 
működtetési időtartam túllépése, valamint az üzemszünet időtartamok be 
nem tartása miatt bekövetkező, vagy arra visszavezethető esetleges készülék-
meghibásodásokra a gyártói felelősség nem vonatkozik. 
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A gyártói felelősség nem vonatkozik továbbá az olyan károsodásokra, melyek 
nem rendeltetésnek megfelelő használat miatt (pl. nem megfelelően végzett 
tisztítás, karbantartás, száraz járatás), vagy túlterhelés miatt (pl. kemény anyagok 
véletlen vagy szándékos aprításából eredő károk) következnek be.

Tartsa tisztán környezetét! Az elhasználódott készülék szilárd lakossági 
hulladékkal együtt nem helyezhető el, mivel így az élővilágot, emberi 
egészséget súlyosan károsíthatja. Kérjük, a terméket – élettartama végén – 
adja le a lakóhelyén illetékes elektromos készülékek begyűjtésére szakosodott 
újrahasznosító vagy azok környezetbarát megsemmisítését végző hulladékgyűjtő 
udvarokban. Az elhasználódott termékről a hálózati kábelt – a hálózati csatlakozó 
fali aljzatból való kihúzása után - tőben vágja le a begyűjtőhelyen való leadását 
megelőzően (figyelem, a kábelt se felejtse el leadni, mivel az is elektronikai 
hulladék!) 
Tájékoztatjuk, hogy a gyártót és a kereskedőt a 264/2004. (IX:23.) Korm. Rendelet 
szerint térítésmentes áru-visszavételi kötelezettség terheli.

Kérjük, őrizze meg ezt a kezelési útmutatót. Amennyiben a készüléket 
továbbadná valakinek, úgy feltétlenül adja vele ezt a kezelési útmutatót is! 

KEZELŐSZERVEK ÉS RÉSZEGYSÉGEK

1.  Működtető nyomógomb
2.  Motoregység
3.  Aprítókés
4.  Munkatál
5.  Munkatál fedele
6.  Hálózati kábel és csatlakozó

A KÉSZÜLÉK TÁPELLÁTÁSA

A készülék csak 220-240 V~, 50 Hz-es elektromos hálózathoz csatlakoztatható. 
Mindig győződjön meg arról, hogy a használat helyén található hálózati 
feszültség egyezzen meg a készülék adattábláján feltüntetett értékkel.
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Használatba vételt megelőző teendők

1. Csomagolja ki a készüléket és távolítson el róla minden csomagolóeszközt.

2. Vizsgálja meg tüzetesen a készüléket és tartozékait, és ezáltal győződjön meg annak 
épségéről, sértetlenségéről. Csak tökéletes épségű, sérülésmentes készüléket szabad az 
elektromos hálózathoz csatlakoztatni.

3. Tisztítsa meg a készüléket és tartozékait a „Készülék karbantartása, tisztítása” c. fejezetben 
leírtak szerint az első használatot megelőzően. 
A készülék működtető nyomógombjának kialakítása olyan, hogy folyamatos nyomva 
tartást igényel a használat során, így ha felengedésre kerül munka közben a motoregység 
leáll.

Az aprítókés használata

1. Helyezze a munkatálat egy stabil, sík felületre majd illessze a munkatálban levő tengelyre 
az aprító feltétet úgy, hogy a feltét alján levő lyukba illeszkedjen a munkatál tengelye.

2. Helyezzen be minden hozzávalót a mellékelt munkatálba, ügyelve arra, hogy ne lépje 
túl az egyes élelmiszerfajtákra megadott maximális mennyiséget, illetve ne lépje túl a 
készülék oldalán található max. jelzés szintjét. Mielőtt a zöldséget vagy a gyümölcsöt a 
kehelybe teszi, szeletelje fel késsel 2cm-es kockákra. Ügyeljen arra, hogy a kehelybe ne 
kerülhessen be a gyümölcs magja.

3. Helyezze a munkatál fedelét a munkatálra a tömítőgyűrűvel lefelé úgy, hogy a munkatálon 
található domborulatok illeszkedjenek a fedélen található bemélyedésekbe.

4. Helyezze fel a munkatál fedelére a motoregységet úgy, hogy a munkatál füle pontosan 
illeszkedjen a motoregység alján található kivágásokba. Amennyiben szükséges, a 
feltét elforgatásával gondoskodjon a motoregység és az aprítókés tengelyének pontos 
illeszkedéséről. Ha az alapgép ferdén áll a munkatálon, úgy a kihajtó tengely és az 
aprítókés nem illeszkedik megfelelően. Ekkor a kés helyzetét módosítsa kissé és fordítsa el 
a munkaedényben, majd ismételje meg az alapgép felhelyezését.

5. Csatlakoztassa a készülék hálózati kábelének csatlakozóját a fali aljzatba, majd a 
működtető gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket. A készülék működtetése 
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folyamán egyik kezével minden esetben biztosítsa a motoregység rögzítettségét a 
munkatálon, így elkerülheti az esetleges rázkódásból adódó következményeket.

6. Az aprítógépet működtetheti folyamatosan, vagy néhány alkalommal többször, rövid 
ideig. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a rövid működési impulzusok teljes időtartama sem 
lépheti túl az 30 másodperces maximális működési időt.

7. Ha elkészült a munkával, a működtető gomb elengedésével kapcsolja ki az aprítógépet, 
majd a hálózati csatlakozót a fali aljzatból kihúzva áramtalanítsa azt. Minden esetben 
várja meg, hogy az aprítókés megálljon és csak ezután emelje le a motoregységet a 
munkaedényről.

8. Ezután emelje le munkatál fedelét és óvatosan emelje ki az aprítókést, majd töltse ki a 
feldolgozott élelmiszert a tálból.

Tudnivalók az aprítókés használatához

Figyelem! Az aprítókés vágóélei igen élesek, így sérülést okozhatnak, különösen 
az aprítókés edényből való kivételekor, az edény kiürítésekor és a tisztítás során. 

• Gyümölcspép készítése előtt a gyümölcshúst vágja kis darabokra és adjon hozzá kis 
mennyiségű folyadékot (pl. tejet) mielőtt a mixeléshez hozzáfogna. A gyümölcsöt a munka 
megkezdése előtt tisztítsa meg – ha magot tartalmaz, azokat távolítsa el.

• Ne aprítson jeget és egyéb nagy keménységű anyagokat.

• Néhány növény (pl.: sárgarépa) olyan természetes színezőanyagot tartalmaz, amely a 
készülék plasztik alkatrészeit elszínezheti. Ez a készülék használati értékét nem befolyásoló 
jelenség.

A munkatálba tölthető maximális mennyiségek és javasolt feldolgozási idejük:

Élelmiszer Max. mennyiség Feldolgozási idő
Petrezselyem 50 g 10 nyomógomb impulzus
Vöröshagyma 250 g 15 nyomógomb impulzus
Fokhagyma 200 g 10 nyomógomb impulzus
Kenyér 100 g 10 másodperc
Mogyoró 250 g 15 másodperc
Sajt 300 g 10 másodperc



HU

CHP-300P

11

Élelmiszer Max. mennyiség Feldolgozási idő
Csokoládé 250 g 10 másodperc
Majonéz 250 g 15 másodperc

Figyelem!
A készülék szakaszos üzemre készült. Nagyon fontos, hogy maximum 30 
másodpercig tartó működtetést követően legalább 10 perc üzemszünetet 
tartson. Kérjük, ha az átlagosnál sűrűbb anyagot kever, vagy aprít, csökkentse 
a működtetés időtartamát az egy perces üzemidőhöz képest is. Az üzemszünet 
alatt mindig legyen a készülék hálózati csatlakozója kihúzva a fali aljzatból. 
Az üzemszünetre vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyása a készülék 
károsodását okozhatja, és szakszerűtlen kezelésnek minősül.

Figyelem!
A készülék folyadékok keverésére nem alkalmas, emiatt kérjük, hogy 
mindennemű folyadék munkatálba való betöltését hagyja el a készülék 
használatakor még akkor is, ha a folyadék mellett szilárd élelmiszereket is 
behelyezne egyébként. Ilyen jellegű konyhai feladat esetén használjon erre a 
célra készült turmix készüléket.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA, TISZTÍTÁSA
Figyelem! A tisztítás megkezdése előtt minden esetben ki kell kapcsolni a 
készüléket és hálózati csatlakozóját a fali aljzatból kihúzva, áramtalanítani kell. 

Nagyon fontos, hogy magát a motoregységet soha ne merítse vízbe, és ne tartsa 
vízsugár alá! 

Javasoljuk, hogy a munka végeztével azonnal kezdje meg a készülék és a feltétek tisztítását.

• A motoregység és az aprítókés kivételével a készülék tartozékai mosogatógépben is 
elmoshatóak.

• Az aprító feltétet és a munkatálat mosogassa el lágy, semleges, folyékony mosogatószert 
tartalmazó vízben, majd öblítse le folyóvízben. Mielőtt elcsomagolná, hagyja tökéletesen 
megszáradni. A sérülések elkerülése érdekében az aprító feltétet mindig annak műanyag 
védőtokjába helyezze vissza.
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• A készülék külső burkolatának tisztítása langyos vízzel enyhén benedvesített puha, 
szöszmentes textíliával történhet, majd ezt követően törölje át egy száraz, szöszmentes 
textíliával a letisztított felületeket. Nagyon ügyeljen rá, hogy nedvesség ne juthasson a 
készülék burkolatán belülre. Mielőtt ismételten használatba venné vagy elcsomagolná a 
készüléket, hagyja tökéletesen megszáradni.

• A készülék tisztításához soha ne használjon oldószert (acetont, benzolt, benzint, alkoholt, 
stb.), mert ezek az anyagok oldhatják a burkolat anyagát, illetve a készülékbe bejutva 
annak belső részeit. Ne alkalmazzon durva vagy csiszoló hatású tisztítószereket.

• Ha a tisztítás után hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, tegye nylon tasakba, 
majd rakja el por-, nedvesség-, és fagymentes tárolóhelyére. A hálózati kábelt még tárolás 
esetén se tekerje a készülék köré, mert a kábel szigetelése megtörhet, meggyengülhet a 
hajlítások miatt.

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS 

Tanúsítjuk, hogy a dyras CHP-300P aprítógép az alábbiakban ismertetett műszaki jellemzőknek 
megfelel:          

A készülék adatai:
Típus:  CHP-300P
Megnevezés:  Aprítógép
Névleges hálózati feszültség:  220-240 V ~ 50 Hz
Hálózati teljesítményfelvétel:  300 W max.
Érintésvédelmi osztály:  II. oszt.
Üzemelés időtartama:   szakaszos üzem  

(max. 30 másodperc üzemet követően min. 10 perc 
szünet)

Zajkibocsátás:  LWA = 90 dB
Gyártó:  Quad Star Limited

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, hogy azok mind korszerűbbek legyenek, ezért a 
készülékek műszaki adatai előzetes értesítés nélkül változhatnak. Nyomdai hibák és tévedések 
joga fenntartva.
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COPYRIGHT

© Copyright The dyras wwe.factory LLC  U.S.A.

Minden jog – beleértve a film, rádió és televízió általi terjesztést, fordítást, fényképészeti 
vagy hangtechnikai másolást, kivonatos utánnyomást és egyéb sokszorosítást – kifejezetten 
fenntartva. Ennek megsértése büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

A CE SZIMBÓLUM

A biztonság (LVD), az elektromágneses összeférhetőség (EMC), az élelmiszerbiztonsági 
(élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő termékek) megfelelősség (LFGB), az egyes veszélyes 
anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozását célzó 
irányelve (RoHS) szempontjából a készülék megfelel az előírásoknak.

Az erre utaló jelölés „CE” a készülék adattábláján, a csomagolódobozon és a kezelési 
útmutatóban található.
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Tisztelt Vásárló!

Kérjük, hogy időről-időre látogasson el a www.dyras.hu internetes honlapra, ahol 
informálódhat a termékével kapcsolatos aktuális hírekről, illetőleg új készülékeinkről, 
akcióinkról tudomást szerezhet.

Szeretnénk megkérni, hogy segítse munkánkat! Ennek érdekében kérjük, töltse ki a 
honlapunkon megtalálható Regisztrációs űrlapot. Az űrlap kitöltésével az alábbi előnyökhöz is 
hozzájuthat:

•  Lehetőség nyílik arra, hogy új termékével kapcsolatosan a legfrissebb gyártói információk, 
hírek, javaslatok mindig eljuthassanak Önhöz postai, vagy elektronikus levél formájában.

•  Tájékoztatjuk a szervízhálózatunk aktuális változásairól, a készülék tartozékainak vagy 
javító alkatrészeinek hozzáférhetőségéről.

•  Tájékoztatjuk, ha már meglévő készülékéhez új, továbbfejlesztett alkatrész vagy tartozék, 
híradástechnikai termék esetén új szoftverfrissítés (firmware) áll rendelkezésre, amellyel 
készülékének működése jobbá, használata kényelmesebbé tehető, vagy több funkció válik 
elérhetővé általa.

• Elsőként értesülhet új, innovatív termékeinkről, és azok elérhetőségéről.
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