
Használati útmutató
(261 Passi elektromos passzírozó)

Fontos biztonsági előírások
A használati útmutatót olvassa el a készülék használata előtt!

1. Győződjön meg róla, hogy a készüléken feltüntetett feszültség 
megegyezik a hálózati feszültséggel.

2. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha 
csatlakoztatva van a hálózathoz. Minden használat után húzza 
ki.

3. Ne tegye a készüléket forró helyre vagy a közelébe.
4. Ne tegye ki a készüléket az időjárás viszontagságainak (eső, 

nap, stb.).
5. Ügyeljen rá, hogy a hálózati vezeték ne érintkezzen forró 

felülettel.
6. Ne engedje, hogy gyermekek, csökkentett mentális vagy fizikai 

képességű  személyek,  vagy  nem  megfelelő  tapasztalattal  és 
tudással rendelkező személyek használják a készüléket, hacsak 
nem felügyeli és ellátja instrukcióval őket egy, a biztonságukért 
felelős személy.

7. A gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
8. Soha ne tegye a készüléket és a hálózati vezetéket vízbe vagy 

más folyadékba. Mindig törölje tisztára egy nedves ruhával.
9. Mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból, mielőtt 

tartozékot szerel rá vagy le róla illetve tisztítás előtt.
10. A keze mindig legyen száraz, mielőtt hozzáér a készülékhez, a 

kapcsolóhoz  vagy  az  elektromos  vezetékhez  illetve 
csatlakozóhoz.

11. Ne érjen a mozgó részekhez!
12. Ne használja a készüléket üresen.
13. Ne használja a készüléket, ha a lapát sérült.
14. A készüléket használat közben egy stabil edényre tegye.
15. Soha ne nyúljon a készülék belsejébe, ha az csatlakoztatva van 

az elektromos hálózathoz.
16. A sérülések  és  a  kár  megelőzése  érdekében soha  ne  érjen  a 

kezével  vagy  egyéb  eszközzel  a  lapáthoz  vagy  mozgó 
részekhez.

17. A vezetéket az aljzatból a csatlakozó megfogásával húzza ki, ne 
a vezetéknél fogva.

18. Ne használja  a  készüléket,  ha a  hálózati  csatlakozó,  vezeték 
vagy a készülék maga hibás vagy sérült. A készülék javítását 
csak az Ariete hivatalos szervize végezheti el.

19. A kockázatok megelőzése érdekében a készüléken javítást csak 
a hivatalos márkaszerviz végezhet.

20. A  készülék  kizárólag  otthoni  felhasználásra  készült, 
kereskedelmi és ipari felhasználása tilos!

21. A  készülék  megfelel  a  2006/95/EC  és  a  2004/108/EC 
irányelveknek

22. A  készüléken  végzett  bármely  módosítás,  amely  nem 
kifejezetten  a  gyártó  kérésére  történt,  a  készülék 
biztonságosságát  kockáztatja  és  a  jótállás  elvesztését  vonja 
maga után.



23. Ha a készüléket nem használja soha többé, bekapcsolásra alkalmatlanná kell tenni a hálózati 
vezeték  levágásával.  Ne  feledje,  hogy  a  készülék  potenciálisan  veszélyes  részeit 
biztonságossá kell tenni, mert fenn áll a veszélye, hogy gyermekek játéknak használják.

24. A csomagolást gyermekektől távol kell tartani, mert potenciális veszélyforrást jelentenek.
25. A használati útmutatót őrizze meg!

A készülék részei
A. Edény
B. Rozsdamentes acél korong
C. Rozsdamentes acél lapát
D. Fogantyú
E. Motor bekapcsoló nyomógomb
F. Hálózati vezeték és csatlakozó
G. Fogantyú kioldó gomb
H. Spatula

Használat
Helyezzen el egy edényt egy stabil felületen. Helyezze a készüléket az edényre, miután a helyére 
rakta lapátot és a megfelelő korongot. Töltse meg az edényt a passzírozni kívánt étellel.
Győződjön meg róla, hogy a készüléken feltüntetett hálózati feszültség megegyezik a hálózati 
feszültséggel, majd csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.
A fogantyú alján található bemélyedések lehetővé teszik, hogy a készüléket különböző átmérőjű 
edényeken használja. Győződjön meg róla, hogy a készüléket jól tette az edényre, mielőtt elkezdni 
használni.
Tolja előre a gombot (E). A lapát az óra járása szerint kezd el forogni, az ételt átpasszírozva a 
korongon, egyenletes sebességgel. Ha a gombot (E) a másik irányba tolja, a lapát a másik irányba 
fog forogni.
A készülék tartozéka egy ügyes spatula, amivel le tudja a lerakódott ételt szedni.
A spatulát csak akkor szabad használni, ha a lapát nem forog.
Töltse tele az edényt apróra vágott, főtt és meghámozott zöldségekkel.
Ne tegyen kemény vagy rostos darabokat az edénybe.
5 percnél hosszabb folyamatos passzírozás után, javasoljuk 1 perc pihenő beiktatását.
Aszerint válassza ki a korongot, hogy milyen az étel állaga.

Kis lyukú korong: kis magokkal rendelkező gyümölcsök, bébiétel, krém, krumplipüré, stb.
Közepes lyukú korong: paradicsom vagy főtt zöldség püré.
Nagy lyukú korong: nyers paradicsom felvágva, nyers puha gyümölcs (körte, banán, stb.) vagy érett 
gyümölcs feldarabolva.

Javasoljuk, hogy leforrázott gyümölcsökből készítsen pürét.

Tisztítás
Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a készülék ne legyen csatlakoztatva az elektromos hálózathoz. 
Hagyja a készüléket lehűlni és oldja ki a fogantyút.
A fogantyú kioldásához nyomja a gombot (G) hátra és tolja a fogantyút felfelé.
Öblítse le az edényt, a lapátot és a korongokat folyó víz alatt vagy mosogatógépben a felső polcon.
Csak nedves ruhával törölje le a fogantyút. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba, mert elektromos 
alkatrészeket tartalmaz.
Ha az edény foltos maradt használat után, növényi olajjal törölje át.


