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BEVEZETŐ 

Tisztelt Vásárlónk! 

A kávédaráló megvásárlásával jó döntést hozott, hiszen egy elismert, minőségi 
terméket tudhat magáénak. 

Köszönjük, hogy termékünket váasztotta! Reméljük, hogy az új GRAEF kávédaráló 
sok örömet fog majd Önnek nyújtani! 

 

BIZTONSÁGI ELŐíRÁSOK 

Elektromos eszközök használata esetén az alapvető biztonsági 
előírásokat mindig tartsa be, beleértve az alábbiakat is: 

• Olvassa el figyelmesen az összes utasítást! 

• Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készüléket, a 
tápkábelt, vagy a csatlakozót ne merítse vízbe, vagy más 
folyadékba. 

• Gyermekeknek a készüléket tilos használni! 

• A készüléket és a tápkábelt tartsa távol a gyermekeketől! 

• Gyermekeknek a készülékkel tilos játszani! 

• A csökkent fizikai, érzékelési és mentális képességű, illetve 
megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező 
személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják a 
készüléket, ha a biztonságos kezelésre vonatkozóan útmutatást 
kaptak, és tisztában vannak a lehetséges kockázatokkal. 

A készülék tisztítása és működtetése gyermekek számára felügyelet 
nélkül tilos! 

• A hálózati csatlakozót mindig húzza ki az aljzatból, ha a készüléket 
felügyelet nélkül hagyja, illetve a készülék összeszerelése, 
szétszerelése és tisztítása előtt, valamint a működés közben mozgó 
alkatrészek megközelítése előtt. 

• A készüléket az alábbi esetekben mindig kapcsolja ki és áramtalanítsa: 
használaton kívül, mielőtt betenne, vagy kivenne alkatrészeket, tisztítás 
előtt. Az áramtalanításhoz kapcsolja ki a készüléket, és a tápkábelt a 
csatlakozónál fogva húzza ki az aljzatból. A tápkábelt soha ne rángassa! 

• A mozgó alkatrészeket soha ne érintse meg! 

• A készülék működése közben, a személyi sérülés kockázatának és a készülék 
megrongálódásának elkerülése érdekében kezeit és használati eszközeit  
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tartsa távol a kávébab tartálytól!                                                                      HU  

• Amennyiben a tápkábel sérült, a veszély elkerülése érdekében azt 
csak a gyártó, annak ügyfélszolgálata, vagy egy hasonlóan képzett 
szakember cserélheti ki. 

• A gyártó által nem javasolt, vagy nem árusított tartozékok 
használata tüzet, áramütést, vagy személyi sérülést okozhatnak. 

• A készülék kizárólag beltéri használatra, illetve háztartási célokra 
alkalmas. 

• Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről és ne 
érintkezzen forró felülettel (pl. tűzhely). 

• A pengék élesek, bánjon velük óvatosan! 

• A személyi sérülés kockázatának elkerülése érdekében a készüléket 
csak rendeltetésszerűen használja! 

• A készülék működése közben a fedél mindig legyen rajta! 

• Működés közben a készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül! 

• A készülék üzemeltetése robbanékony és/vagy gyúlékony gázok 
közelében tilos! 

• Az áramtalanításhoz kapcsolja ki a készüléket, majd a hálózati 
csatlakozót húzza ki az aljzatból. 

• A kávébab tartályt alját rögzítse szorosan. A véletlenül kiszabadult 
mozgó pengék sérülést okozhatnak. 

• A kávébab tartályt ne helyezze be és ne emelje le a motorházról, 
amíg a motor jár. 

• Ne indítsa el a készüléket, amíg a kávébab tartály üres! 

• A készülék őrlési ideje nem tart továb, mint 2 perc. 

őRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 

 EN  
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AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 

• Csomagolja ki a készüléket és távolítson el minden csomagolóanyagot. 

• A készülék részeit tisztítsa meg. Lásd "Tisztítás és karbantartás" c. fejezetet. 

• Helyezze a kávédarálót egy száraz, egyenes felületre. A készüléket ne 
csatlakoztassa a hálózathoz addig, amíg telejesen össze nem szerelte. 

 

TISZTíTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

• Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki, és húzza ki az aljzatból a készüléket. 

• A készüléket, a tápkábelt, vagy a hálózati csatlakozót ne merítse vízbe. A 
készüléket törölje le egy nedves törlőruhával. 

• A kávébab tartály és fedelének tisztításához ne használjon súroló hatású 
tisztítószereket, vagy fémsúrolót, mert azok megkarcolhatják, vagy felsérthetik a 
felületet. 

• A tartozékokat, a kávébab tartályt és a fedelet minden használat után azonnal 
tisztítsa meg. Ennek köszönhetően érheti el a legjobb eredményt a készülékkel, 
és megakadályozhatja, hogy szennyeződés tapadjon a készülék részeire. 

• Ha a készüléket nem használja, a kávébab tartályt és a fedelet emleje le a 
készülékről és így tárolja azokat. 

• A készülék összes tartozékát tartsa távol a gyermekektől! 
 

TISZTíTÁS 

• Mielőtt megtisztítaná, kapcsolja ki a készüléket, és a hálózati csatlakozót húzza ki az 
aljzatból.“. 

• A kávébab tartályt tekerje az óramutató járásával ellentétes irányban, majd 
emelje le a készülékről. 

• Vegye ki a kávéőrlemény tartót és a fedelet. 

• Emelje le a fedelet. A kivehető tartozékokat mossa el kézzel, vagy mosogatógépben. 

 

 HU  

 EN  
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A KÁVÉDARÁLÓ ÖSSZESZERELÉSE 

A kávédarálót helyezze egy egyenes, vízszintes felületre. Az összeszerelt kávébab 
tartályt óvatosan csavarja rá a kávédaráló tetejére. A fedelet helyezze a kábab 
tartály tetejére. A készülék hálózati csatlakozóját dugja be a hálózati aljzatba 
(220-240V / 50-60 Hz AC). A kávédaráló készen áll a használatra. 

 

A KÁVÉDARÁLÓ VEZÉRLŐGOMBJÁNAK HASZNÁLATA 

A vezérlőgomb a kávédaráló tetején található. 

• Győződjön meg arról, hogy áramtalanította a készüléket. A kávébab tartályt 
helyezze a kávédaráló tetejére. Forgassa a tartályt az óramutató járásával 
megegyező irányban addig, amíg a helyére kattan. 

• Vegye le a kávébab tartály fedelét. 

• Töltse meg a kávébab tartályt, majd ellenőrizze, hogy a fedél biztosan rögzült. 

(max 225 g) 

• A tápkábelt csatlakoztassa az aljzathoz. 

• Ha a kávébab tartályt az óramutató járásával megegyező irányban elfordítja, akkor 
az őrlemény finom szemcséjű lesz, ha a tartályt az ellenkező irányba fordítja, akkor 
az őrlemény durvább szemcséjű lesz. Megjegyzés: a durvább szemcséjű őrleményt 
használja a perkolátor/dugattyús kávéfőzőhöz, a közepes őrleményt a filteres 
kávéfőzőhöz, a finom őrleményt pedig eszpresszó készítéséhez. 

• A ki- bekapcsoló gombot állítsa a kívánt csésze mennyiséghez. Vegye figyelembe, 
hogy a mennyiség kiválasztásával a kávé erősségét is változtathatja. 

• A darálás megkezdéséhez nyomja meg a ki- bekapcsoló gombot. Megjegyzés: A 
kávédaráló biztonsági funkciójának köszönhetően a készülék nem indul el addig, 
amíg a kávébab tartály és a kávéőrlemény tartó nincs megfelelően a helyén. 

• A művelet befejezésekor a darálás automatiusan leáll. 

• A művelet kézi leállításához nyomja meg a ki- bekapcsoló gombot, ekkor a készülék 
kikapcsol. 

• Emelje le a kávéőrlemény tartót, főzzön egy kávét és máris élvezheti az aromás ital 
nyújtotta élményt! 

 

VÁSÁRLÁS UTÁNI SZERVÍZ 

Ha GRAEF készüléke meghibásodott, kérjük, keresse fel a magyar forgalmazót. 

Dunartis Kft. 1161 Budapest, Rákóczi út 45. E-mail: info@dunartis.hu. Tel: 
06204175484 
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HULLADÉKKEZELÉS 
 

 HU  

A készüléket, annak élettartamának lejárta után tilos háztartási hulladékként 
kezelni. Erre a készüléken és a használati útmutatóban feltüntetett jelzés is 
felhívja a figyelmet. Az anyagok jelölésüknek megfelelően újrahasznosíthatóak. A 
régi készülékek újrafelhasználásával, szelektív gyűjtésével, vagy az egyéb módon 
történő felhasználásával jelentős mértékben hozzájárul környezetünk 
védelméhez. A hulladékgyűjtő pontokkal kapcsolatban érdeklődjön a helyi 
hatóságoknál. 

 

2 ÉV GARANCIA 

A gyártási és anyaghibáknak tulajdonítható meghibásodásokra, a vásárlás 
napjától számítva 24 hónapos gyártói garanciát vállalunk. A garancia nem terjed 
ki a nem megfelelő kezelésből és használatból eredő károkra, valamint az olyan 
hibákra, amelyek csak csekély mértékben befolyásolják a készülék működését 
vagy értékét. Továbbá, a garanciális jogok nem vonatkoznak a szállítási 
sérülésekre, kivéve, ha ezek a mi hibánkból következtek be. A garancia nem 
terjed ki az olyan károkra sem, amelyek nem általunk vagy képviselőink által 
végzett javításoknak tulajdoníthatóak. Jogos panasz esetén a hibás terméket 
sajátbelátásunk szerint megjavítjuk, vagy hibátlanra cseréljük. 




