
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Helyezzen a készülékbe 4 AA elemet (1)
2. A gyümölcs vagy a zöldség aljára tegye az alsó tüs-

kés részt (2)
3. Nyomja meg az oldalsó részt a pengetartóval 

(3),hogy lehetővé tegye a szabályozást. A pengét 
helyezze a gyümölcs vagy a zöldség tetejére.

4. Csúsztassa le a szorítókart a zöldség vagy a gyü-
mölcs tetejére és szúrja bele a tüskét (4) az ételbe.

5. Nyomja meg a be/kikapcsoló gombot(5)
6. Amikor  a hámozó meghámozta a kiválasztott gyü-

mölcsöt vagy zöldséget,kapcsolja ki a készüléket a 
be/kikapcsoló gomb(5) megnyomásával.

7.     7. Távolítsa el a gyümölcsöt vagy a zöldséget,és 
törölje át a segédeszközt.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

• A QuickPell® automatikus hámozót felnőtt személyek használhatják,tisztíthatják és karbantarthatják.
Csökkent fizikai, mentális és érzékszervi képességekkel rendelkező személyek,valamint tapasztalatlan 
személyek csak,felnőtt vagy tapasztalt személy jelenlétében használhatják a hámozót.

• A készüléket gyermektől tartsa távol.
• Ne hagyja a készüléket gyúlékony tárgyak közelében.
• Ne használja a készüléket, ha sérült vagy bármilyen rendellenessége van.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Használat után törölje át a készüléket nedves ruhával. Ne használjon erős tisztítószereket. A készülék mo-
sogatógépben nem mosható,kerülje a vizet.

QUICKPELL AUTOMATIKUS HÁMOZÓ

Megfelelő hulladékkezelés. A terméken vagy annak csomagolásán az áthúzott kuka jel arra figyelmeztet,hogy ez a termék nem tekinthető 
háztartási hulladéknak az EU-ban. Ha gondoskodik a termék megfelelő hulladékkezeléséről,megakadályozza a környezetre és az emberi 
egészségre vonatkozó esetleges negatív következményeket,amelyeket egyébként a termék nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok 
újrahasznosítása elősegíti a természet és a környezet védelmét. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért 
forduljon az illetékes szolgálathoz,a háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy az üzlethez,ahol a terméket vásárolta. A gyártó nyilatko-
zata,hogy a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek követelményeinek.

HÁMOZÓPENGÉK CSERÉJE

Ha a penge a hosszú távú használat után tompa lesz,cserélje ki egy újra. Két új penge található a készülék 
alsó részében (6). Távolítsa el a régi pengét,és cserélje ki egy újra.


