
 
 



 

 
 

Az többi alkatrész tisztításához (alapgép, nem levehető nyomó és a töltő egység) törölje le tiszta, nedves 

ruhával, és ne tegye vízbe vagy más folyadékba. 

Szintén ügyeljen, hogy ne használjon durva szövetet, amely megkarcolja és károsíthatja a műanyag 

alkatrészeket. Csak puha ruhát használjon. 

 

A készülék összeszerelése 

Mielőtt újra használja a készüléket, az alábbiak szerint kell összeszerelni: 

- Emelje fel a prést (D), és rögzítse a levehető részt (M) a helyére, nyomja le addig amíg a helyére nem 

pattan (9. ábra). Győződjön meg arról, hogy a csap beilleszkedik a lenyomó nyílásába (D); 

- Helyezze be a tartályt (G) amennyire csak lehet a készülék belsejébe (E) (10. ábra); 

- Illessze a fedelet (L) az alapgépre (E) ügyelve arra, hogy tökéletesen illeszkedjen a ház belsejébe és 

nyomja meg óvatosan, amíg be nem kattan a helyére (11. ábra); 

- Helyezze be a hengert (H) a helyére a készülék belsejébe (E) és tartsa lenyomva, fordítsa el 1/4 fordulattal 

jobbra (12. ábra). 

FONTOS: A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész helyesen legyen beszerelve.  



 

 
 

Megjegyzések a töltéshez 

A töltés tovább tart és a készülék jobban működik, ha azt rendszeresen használja. 

FONTOS: A készülék testének (E) felső része felmelegedhet a töltés során, de ez normális. 

FONTOS: Ne töltse a készüléket hőmérséklet 5 ° C alatti vagy 40 °C feletti hőmérsékletnél, mivel ez 

károsíthatja az akkumulátorokat. 

FONTOS: Ha a készülék nem működik, ellenőrizze, hogy helyesen be van-e elhelyezve a töltő egység (A) és 

a dugó be van-e dugva. 

Fontos: Ha többszöri használat után úgy tűnik, hogy az áram nem tart sokáig, ez nem jelenti azt, hogy a 

készülék hibás. Ezt a problémát megoldhatjuk úgy, hogy a készüléket bekapcsolva hagyjuk amíg leáll, majd 

feltöltjük körülbelül 16 órán át. Ez javítja az akkumulátorok töltését. Ismételje meg ezt a műveletet több 

alkalommal, ha szükséges. Ha a készülék még mindig nem működik túl sokáig, forduljon a szervizhez. 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

FONTOS: A készüléket vegye ki a töltőegységből a használat során. 

FONTOS: Ne használja a készüléket üresen. 

- Ha a készülék fel van töltve, vegye ki az alapgépből (A). 

- Vágja az ételt a kockákra (a sajtnak vegye le a héját), és helyezze a kockákat a nyíláson belül (G) (3. ábra). 

Majd engedje le a nyomótalpat (D). 

- A reszelőt a tartály fölött használjuk vagy közvetlenül az élelmiszerre reszeljünk a START (F) gomb 

megnyomásával (4. ábra). 

- Használat után tegye el a készüléket, a töltő egységet (A) függőleges támasztékként használva (5. ábra). 

 

FONTOS: Ne tegye a készüléket a hűtőszekrénybe, mert ez károsíthatja az elemeket. 

FONTOS: Nem higiénikus, ha napokig bennhagyja a sajtot (vagy csokoládét) a tartályban mert ez 

penészesedéshez vagy kellemetlen szagokhoz vezet. 

Ezért javasoljuk, hogy minden használat után vegyen ki minden olyan élelmiszert, melyet nem használ 

(kivéve, ha nagyon rövid időn belül lereszeli) és megfelelő higiéniai körülmények között tárolja. 

 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

FONTOS: Soha ne tegye a géptestet, töltőt, tápcsatlakozót és a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. 

Törölje le egy nedves ruhával. 

FONTOS: Javasoljuk, hogy rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, mert használat során az ételmaradékok 

eltömíthetik a nyílást. Az állandó tisztítás az étel nagyobb higiéniáját biztosítja. Javasoljuk, hogy mindig 

tisztítsa ki a készüléket, ha különböző élelmiszereket használ (például csokoládé, sajt), mert minden 

ételmaradék befolyásolhatja a többi élelmiszer ízét. 

FONTOS: A készüléket tartsa tisztán és rendben, így garantálja az ételek kiváló minőségét és a készülék  

hosszabb élettartamát. 

 

A készülék tisztítása előtt, teljesen szét kell szerelni az alábbiak szerint: 

- Távolítsa el a fedelet (L) a kioldó gomb (I) lenyomásával és ugyanakkor kifelé húzva azt (6. ábra); 

- Fordítsa a hengert (H) körülbelül ¼ -del balra és távolítsa el (7. ábra); 

- Húzza ki a tartályt (G) az alapgépből (E), és vegye ki a lenyomó szerkezet kivehető részét (M) a karból (D) 

kifelé húzva. 

Csak a levehető részeket (henger, nyílás, fedél, prés) lehet elmosni meleg mosogatószeres vízzel vagy a 

mosogatógép felső kosarában a 8. ábrán látható módon. 



 

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL EZT AZ ÚTMUTATÓT 

 

Elektromos készülékek használata során a szükséges óvintézkedéseket meg kell tenni, amelyek a 

következőkből állnak: 

1. Mielőtt csatlakoztatja a töltőt a hálózathoz, győződjön meg róla, hogy a készülék információs 

adattábláján szereplő feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel. 

2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha áramhoz van csatlakoztatva; húzza ki minden használat 

után. 

3. Soha ne helyezze a készüléket hőforrásra vagy annak közelébe. 

4. Soha ne tegye ki a készüléket, hogy az elemi hatásoknak (eső, nap, stb ...). 

5. Ellenőrizze, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel. 

6. Ezt a készüléket nem használhatják (beleértve a gyermekeket is) csökkent fizikai, érzékszervi vagy 

mentális képességű személyek, illetve megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkezők, kivéve ha 

felügyeletet vagy útmutatást kaptak a gép biztonságos használatáról egy felelős személytől. 

7. Ügyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel. 

8. Soha ne tegye a géptestet, töltőt, csatlakozót vagy tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Tisztítsa meg 

egy nedves ruhával. 

9. Használat során vegye le a készüléket a töltőről.  

10. Mindig győződjön meg arról, hogy a keze teljesen száraz legyen használat előtt vagy ha beállítja vagy 

bekapcsolja a készüléket, vagy megérinti hálózati csatlakozót vagy fali csatlakozót. 

11. Soha ne érintse meg a mozgó alkatrészeket. 

12. Soha ne használja a készüléket, ha az üres. 

13. Ne használja a készüléket túl kemény ételek (pl. jégkocka vagy csontos hús) aprítására. 

14. Abban az esetben, ha a töltőt vagy tápkábelt cserélni és / vagy karbantartani kell, keresse fel az Ariete 

szervizt vagy egy szakképzett szerelőt a kockázatok elkerülése érdekében. 

15. Abban az esetben, ha a folyadék szivárog az elemekből, ne használja a készüléket; vigye el a 

legközelebbi Ariete szervizbe, hogy kicseréljék az elemeket. 

16. Ez a készülék újratölthető NiMH akkumulátorral működik, ezért a hasznos élettartama végén nem 

szabad a normál háztartási hulladék közé kidobni. El kell vinni egy szelektív hulladékgyűjtő telepre, vagy 

leadni egy olyan kereskedőnél, aki ezt a szolgáltatást kínálja. Az elektromos vagy elektronikus 

berendezések szelektív  hulladék elhelyezésével lehetővé teszi, hogy elkerüljük a nem megfelelő 

ártalmatlanítási módszerekből származó esetleges negatív egészségi és a környezeti következményeket; 

ezzel lehetséges, hogy újra felhasználják a használt anyagokat, vagyis ez jelentős energia-és erőforrás 

megtakarítást jelent. A szelektív hulladékelhelyezés és ártalmatlanítás kötelezettségét a berendezésen az 

áthúzott kerekes kuka szimbólum jelzi. Soha ne dobja tűzbe. 

17. Áramtalanításhoz a dugójánáll fogva húzza ki a készüléket, és közvetlenül a hálózati dugaljból húzza ki. 

Soha ne húzza ki a tápkábelnél fogva a készüléket. 

18. Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült vagy ha maga a készülék 

hibás, ebben az esetben vigye el a legközelebbi hivatalos szervizbe. 

19. A kockázatok elkerülése érdekében ha a hálózati kábel sérült, ki kell cseréltetni a gyártóval,  a 

szervizzel, vagy képzett szerelővel. 

20. Ez a készülék kizárólag otthoni használatra szolgál és nem használható kereskedelmi vagy ipari célokra. 

21. Ez a készülék megfelel a 2006/95/EC és az EMC 2004/108/EK irányelveknek. 

22. Bármely változtatás ezen a terméken, amelyet nem kifejezetten a gyártó engedélyezett a felhasználói 

garancia semmissé válásához vezet. 

23. Abban az esetben, ha úgy dönt, hogy kidobja a készüléket, javasoljuk, hogy tegye működésképtelenné 

a tápkábel elvágásával. Javasoljuk továbbá, hogy bármely veszélyes alkatrészét ártalmatlanítson, 

különösen a gyermekeknél, akik játszhatnak a készülékkel vagy annak részeivel. 

24. Soha ne hagyja a csomagolást gyermekek kezébe, hiszen ez veszélyforrás. 

 

NE DOBJA EL EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST! 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

A Ariete GRATÌ tölthető elektromos reszelő hamarosan nélkülözhetetlen segítség lesz a konyhájában, így 

sokkal könnyebben készíthet reszelt sajtot, amely mindig frissen reszelt. A készüléket úgy tervezték, hogy a 

reszelővel bármilyen kemény vagy közepesen kemény sajtot, de csokoládét, száraz kenyeret, mandulát, 

diót, stb. is tud reszelni. A Gratì-t most még könnyebb tisztítani, mert elemekre lehet szedni.  

A GRATÌ újratölthető reszelő azután működik, ha az áramhoz csatlakoztatott töltő egységről feltölti az 

akkumulátorát. 

 

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra) 

 

A  töltő egység 
B  működési lámpa 
C  Táp a töltőegységhez 
D  nyomó 
E  alapgép 
F   indító gomb 

G  tartály 
H   reszelő henger 
I    tartály fedélt kiengedő gomb 
L   tartály fedél 
M  a nyomó kiszedhető része 

 

 

Kérjük, használat előtt gondosan olvassa el ezeket az utasításokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

„Gratí” a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa és minél tovább működjön. 

 

 

Az akkumulátorok feltöltése 

FIGYELEM: A készülék használata előtt az akkumulátort mindig teljesen töltse fel. 

FONTOS: Az első használat előtt töltse fel az akkumulátort 24 órán keresztül, hogy aktiválja azt, ezután 

majd a teljes feltöltéshez szükséges idő körülbelül 16 óra lesz. 

FONTOS: Győződjön meg róla, hogy nem indítsa be a készüléket töltés közben. 

- Csatlakoztassa a dugót a töltő egységből (A); a lámpa (B) bekapcsol, azt mutatva, hogy hálózati feszültség 

alatt van. Ez a fény kikapcsol, ha a tápkábelt eltávolítja a konnektorból; 

- Helyezze a géptestet (E) a töltő egységre (A) (2. ábra). Körülbelül 16 óra elteltével a készülék feltöltődik 

és készen áll a használatra. 

FIGYELEM: Javasoljuk, hogy teljesen használja el a töltést mielőtt újra feltölti. 

 

Töltőegység 

A töltő egység arra szolgál, hogy feltöltse a készülék fogantyújának belsejében levő akkumulátort és 

további ideig rendelkezésre áll, ha félre teszi a készüléket, mert nem használja;  ezért érdemes a konnektor 

közelében elhelyezni. 


