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Kérjük, olvassa el ezt a használati utasítást!

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy az új GRUNDIG CH 7680 aprítógépet választotta.
Kérjük, alaposan olvassa el az alábbi tájékoztatást annak érdekében, hogy 
maximálisan kiélvezhesse, és még sok-sok évig használhassa ezt a kiváló
GRUNDIG terméket.

Felelősségteljes  megközelítés!

A GRUNDIG különös hangsúlyt fektet rá, hogy a szerződésekben meghatáro-
zott munkakörülményeket reális bérekkel kombinálja mind az alkalmazottak, 
mind a beszállítók esetén, ezen felül megpróbálja hatékonyabban felhasználni a 
nyersanyagokat, hogy évente néhány tonnával le tudja csökkenteni a hulladék 
termelését - ezen felül minden kiegészítőhöz legalább 5 éves elérhetőséget 
próbál biztosítani.
Egy élhetőbb jövőért.  
Egy jó ügy érdekében. Grundig.

Ez a készülék megfelel a 2004/108 / EC, a 2006/95 / EC, 2009/125 / EC  és 
az 2011/65 / EU Európai Uniós rányelveknek.

Forgalmazó:
 
 Hauser Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Baross u. 89
 Email: info@hauser.eu
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Általános biztonság

A GRUNDIG háztartási berendezések megfe-
lelnek a vonatkozó biztonsági szabványoknak.
Az elektromos készülékek használata előtt 
mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintéz-
kedéseket, beleértve az alábbiakat:
1. Olvassa el a teljes használati útmutatót.
2. Őrizze meg ezt a használati útmutatót.
3. Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati 
feszültség megfelel-e a készülék adattábláján 
megadott feszültség értéknek.
4. Ne használja a készüléket sérült hálózati 
kábellel /csatlakozóval. 
A készülék meghibásodása, leejtése vagy 
bármilyen módon történő megrongálódása 
esetén a készüléket bevizsgálás, javítás vagy 
elektromos/mechanikai beállítás céljából vigye 
el a legközelebbi márkaszevizbe.
5. A hálózati kábel megsérülése esetén a 
veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, 
a márkaszerviz vagy szakképzett technikus 
cserélheti ki azt.
6. Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, 
amikor a készülék nincs használatban, mielőtt 
bármelyik tartozékot feltenné/levenné, illetve 
elkezdené a tisztítást.
7. Ne hagyja, hogy a hálózati kábelt az asztal/
munkalap széle fölött lógjon, vagy hozzáérjen 
bármilyen meleg felülethez.
8. Ne tegye vízbe az aprítógép motoregységét, 
mert az áramütést okozhat.
9. Ne érintse meg a mozgó alkatrészeket.
10. Ne használja a készüléket úgy, hogy a tál 
üres. 
11. A kés kicsorbulásának megelőzése érdeké-
ben ne használjon száraz vagy kemény 
alapanyagokat.
12. Ne használja a készüléket, ha a pengék 
sérültek vagy az elhasználódás jeleit mutatják.
13. A készülék nem alkalmas száraz vagy 
kemény ételek összetörésére, mert az a pengék
gyors eltompulásához vezet.
14. A készüléket tilos a rendeltetésétől eltérő 
célokra használni.
15. A spatula az üvegtálban lévő étel 
kiszedésére szolgál. Az étel kiszedése előtt a 
készüléket. 

16. Szétszerelés előtt kapcsolja ki a készüléket, 
és várja meg, amíg a kések teljesen megállnak.
17. A készülék nem italkészítésre szolgál.
18. Az aprítógépet minden egyes használat 
után kapcsolja ki. A szétszedés előtt győződjön 
meg róla, hogy a motor teljesen megállt-e.
19. A pengék és a készülék megóvása érdeké-
ben távolítsa el a csontokat és a köveket az 
élelmiszerekből. 
20. Ügyeljen arra, hogy a készülék bekapcsolá-
sa előtt a fedél megfelelően rá legyen helyezve
az aprítótálra.
21. A túlmelegedés megelőzése érdekében 20 
másodpercnél tovább ne használja folyama-
tosan a készüléket. 20 másodperces üzemelt-
etés után kapcsolja ki a készüléket és a köv-
etkező 20 másodpercig tartó használat előtt 
várjon 2 percet, hogy lehűljön. Folyamatos 
üzemeltetés helyett a készüléket szakaszosan
működtesse.
22. Működés közben a tartsa szilárdan a 
készüléket a tetején.
23. Ezt a háztartási készüléket nem használ-
hatják csökkent fizikai, érzékelési vagy 
mentális képességq, illetve a megfelelő gyakor-
lattal és ismeretekkel nem rendelkező személy-
ek (a gyerekeket is beleértve), kivéve, ha 
olyan személy felügyeli, vagy tájékoztatja őket 
a készülék használatáról, aki egyben felelős a 
biztonságukért.
24. A gyermekeket nem szabad felügyelet 
nélkül hagyni, hogy ne tudjanak játszani a 
készülékkel.
25. A készülék háztartási és hasonló jellegq 
használat céljaira készült, pl.:
• üzletek, irodák és egyéb munkahelyek szemé-
lyzeti konyhája;
• gazdaságok;
• hotelek, motelek és egyéb lakóhely jellegq 
környezetek vendégei által;
• panzió jellegű környezet.
26. Mindig győződjön meg róla, hogy a 
készülék megfelelő üzemállapotban van-e, és 
minden kivehető alkatrész biztonságosan rög-
zítve van-e. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a 
hálózati kábelen és csatlakozón nincs-e vágás 
vagy egyéb sérülés.
27. A kapcsoló megérintése előtt mindig 
győződjön meg róla, hogy a keze teljesen 
száraz-e.

1 FONTOS TUDNIVALÓK, BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK      
   ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK



28. Javasoljuk maradékáram-elleni védőber-
endezés (RCD) használatát, melynek névleges 
maradékáram-védelme nem haladja meg a 
helyiség elektromos körének a 30 mA-es 
teljesítményét.
Tanácsért forduljon szakemberhez
29. Soha ne tegye a készüléket, tartozékait, 
tápkábeljét, csatlakozóját forró felületekre, 
mint például a gázláng vagy elektromos 
főzőlap, fűtött kemence vagy  forró folyadékok-
ba illetve élelmiszerbe. A készülék használata 
előtt a forró ételeket és folyadékokat hagyja 
kihűlni legalább 80°C fokra

A régi termék leselejtezése 

WEEE Rendelkezésnek, Hulladékkezelésnek 
való megfelelés:

A termék a 2012/19/EU WEEE Ren-
delkezésnek megfelel. A terméken 
az elektromos és elektronikus ber-
endezések speciális leselejtezésére 
(WEEE) vonatkozó szimbólum 
látható.
A termék csúcsminőségű anyagok-

ból és alkatrészekből készült, melyek újból 
fel lehet használni vagy újrahasznosíthatóak. 
A leselejtezett terméket ne tegye a normál 
háztartási vagy egyéb hulladék közé. Vigye az 
elektromos és elektronikus berendezések újra-
hasznosítására kialakított gyűjtőhelyekre. 
A gyűjtőhelyekkel kapcsolatos információért 
forduljon a helyi önkormányzatokhoz. 

A RoHS irányelvnek való megfelelés:

Az Ön által vásárolt termék az RoHS 2011/65/
EU irányelveiben megszabott követelményeket 
teljesíti. A termék nem tartalmaz az irányelve-
ben meghatározott káros vagy tiltott anyagokat.

Csomagolási információ

A termék csomagolása újrahasznosítható 
anyagokból készült a hatályos környezetvédelmi 
szabályoknak megfelelően.
Ne dobja a csomagolóanyagot a háztartási vagy 
egyéb hulladék közé. Vigye el a helyi hatóság 
által kijelölt csomagolóanyag gyűjtő pontra
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A KAPCSOLÓGOMB

B ALAP EGYSÉG

C BELSŐ FEDÉL

D FELSŐ PENGE

E TÁL

F ALSÓ PENGE

MŰSZAKI ADATOK

Az Ön készüléke kisebb mennyiségű ételek 
készítésére szolgál, és más célra nem használ-
ható.

Receptötlet - Salsa

Hozzávalók:
3 paradicsom, maggal
1 vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma
1 piros kaliforniai paprika
1 jalapeño chili paprika, magos
2 teáskanál friss koriander
½ teáskanál só

Elkészítés:
A meghámozott hagymát a fokhagymával, a 
kaliforniai paprikával és a chili paprikával együtt
tegye be a készülék táljába és a gépet 
szakaszosan működtetve a hozzávalókat 
durván aprítsa
fel. Fokozatosan adja hozzá a paradicsomot, a
koriandert, a sót, és a gépet néhány rövid 
szakaszban működtetve mixelje össze alaposan 
a hozzávalókat.

KEZELŐSZERVEK ÉS TARTOZÉKOK

Modell GRUNDIG CH 7680

Tápellátás 220V - 240V ~ 50/60Hz,

Teljesítmény 500 W

Folyamatos üzemelési idő Max. 20 másodperc



Előkészítés

Mindig áramtalanítsuk a készüléket mielőtt 
szétszereljük vagy mozgó alkatrészekhez 
nyúlunk.
Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, 
védőfóliát és kiegészítőiket a készülékről.
Az Ön készüléke kisebb mennyiségű ételek 
készítésére szolgál, és más célra nem használ-
ható.
Ne aprítson vele különösen kemény
hozzávalókat, például kávészemet szerecsendiót, 
gabonát, jeget vagy csontot.

Távolítsa el a fűszerek szárát, a dió vagy a csont 
héját, a húsrólvágja le az ínakat, és porcot.

A kések nagyon élesek. Ezért ne érintse meg a 
vágóegységet az ujjaival.

Tisztítsa meg az alkatrészeket, kivéve a motor-
egységet (Lásd. Tisztítás és karbantartás) 

Vágjuk az ételt apró darabokra a készülék 
használata előtt.

Használat

1.Illessze a felső pengét D az alsó pengéhez
F , majd a rögzített nyélre, ami a tálban E
található.

2.Tegye az elkészítendő ételt a tálba E.

3. Illessze a belső fedelet C a tálra E . Fordítsa 
a belső fedelet C az oldalsó behelyező részhez
és rögzítse azt, ellenkező esetben az alap-
egység B nem illeszkedik rá a belső fedélre C 
és az aprítási művelet nem hajtható végre.

4. Szerelje rá az alapegységet B a tálon E
lévő belső fedélre C .

5. Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelő fali 
aljzathoz. 

6.Nyomja meg a kapcsológombot A és válassza 
ki a sebességfokozatot (I vagy II).

7. Engedje el a kapcsológombot A az aprítás 
befejezéséhez.

8. Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kon-
nektorból.

A készülék egyszeri, folyamatos működése nem 
haladhatja meg a 20 másodpercet, ellenkező 
esetben túlmelegedhet.

Ismételt használat előtt, várja meg amíg a 
készülék teljesen lehűl.

9. Ezután vegye ki az alap egységet B , és 
abelső fedelet C . Óvatosan vegye le a felső 
pengét D az alsó pengéről F. Vegye ki az ételt 
a tálból E .
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Maximálisan megengedett mennyiségek és elkészítési idők

Az elkészítési idővel és a maximálisan megengedett mennyiséggel kapcsolatban tekintse meg az 
alábbi táblázatot.

Hozzávalók: Maximum mennyiség Elkészítési idő

Hús (felkockázott) 300 gr 20 s

Sajt (kis kockákra vágva) 150 gr 5-10 s

Hagyma/Fokhagyma  
(hámozott, 8 darabba vágva)

300 gr 20 s

Paradicsom 300 gr 15-20 s

Gyümölcs/Zöldség (8 darabba 
vágva)

300 gr 15-20 s

Mogyoró 300 gr 20 s

Petrezselyem 100 gr 10 s

Datolya 500 gr 5 s

*A fenti táblázatban a becsült feldolgozási idő a 2. sebességfokozaton aprítva.

Speciális recept = 1 tojás (6o gr) + 100 gr porcukor + 230 gr malátacukor 5 s aprítás, 2 perc 
szünet, 3 szakasz.



A termék rendszeres tisztításával a termék 
élettartama meghosszabbodik, és kevesebb 
problémára számíthat.

 
VESZÉLY:
Ne használjon benzint, maró hatású 
mosószereket, fémből készült tisztítóesz-
közöket, fém surolópárnákat a készülék 
tisztításához.!

 

Minden használat után tisztítsa meg a 
készüléket!

1. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a kon-
nektorból.

2. Várja meg amíg a készülék teljesen lehűl.

3. Az alapegység B külső tisztításához használjon
nedves, puha rongyot majd törölje át és hagyja 
megszáradni a készüléket.

4. A tál E , a belső fedél C a mosogatógép felső 
polcára behelyezve tisztítható.

5. A készülék tárolása / elrakása előtt a felső 
pengét D és az alsó pengét F tisztítsa meg és 
hagyja megszáradni.

Mielőtt a tisztítást követően használatba venné
a készüléket, törölje szárazra minden részét
alaposan egy puha kendőveé.

Tárolás
Amennyiben a készüléket huzamosabb ideig nem 
használja, akkor tárolja elővigyázatosan, hűvős, 
száraz helyen, védve a nedvességtől.

A tápkábelt ne csavarja a készülék köré. 

A készülék gyermekektől távol tartandó.
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VESZÉLY:
Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba
a készüléket illetve az elektromos csatla-
kozókábelét! Áramütés veszélye áll fenn!

VESZÉLY:
A pengék rendkivül élesek, bánjon velük 
óvatosan! Kézzel ne érintse meg őket!
Használjon tisztítókefét vagy szivacsot!!


