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 Olvassa el, és a készülék közelében 
őrizze meg jelen használati 

útmutatót. 
 

 
 
 
 

 

 
  
 

Importőr: Vendi Hungária Kft.  
Szervizbejelentés: a www.vendi.hu weboldalon vagy 
telefonon: 74/510-054, mellék 106  



 

 

Tisztelt Vásárló! 

 
Kérem, figyelmesen olvassa el használati útmutatónkat mielőtt a készüléket üzembe 
helyezné, ezzel megelőzheti a szakszerűtlen kezelés által okozott károkat. Fordítson 
különös figyelmet a biztonságtechnikai előírásokra is! 
 
BEVEZETŐ  
A jelen kézikönyv a hurka és kolbásztöltők beszereléséről, használatáról, és karbantartásáról 
szól, annak érdekében, hogy a lehető legjobb körülmények között használhassa a 
berendezést.  
Fontos, hogy jó állapotban őrizze meg a kézikönyvet, és a géppel együtt tartsa meg, továbbá 
eladás esetén, csatolja a géphez, a készülék biztonságos használata miatt. 
 
 
1.1 JÓTÁLLÁS  
 
A garancia a gép vásárlásától számított egy évig terjed ki. A dátumot bele kell bélyegezni a 
garancialevélre a vásárlás napján.   
A gyártási hibás alkatrészeket ingyenesen kicserélik, vagy javítják, kivéve az elektromos 
alkatrészeket, és a kopott részeket, kizárólag a z üzemünkben, a jelzett időtartamon belül.  
A szállítási költségek, és a munkadíj nem képezik a garancia tárgyát.  
A garancia nem érvényesíthető, amikor a kár a szállítás miatt következik be, valamint a hibás, 
vagy nem megfelelő karbantartás, nem szakképzett felhasználók, károkozás, engedély nélküli 
személy által végzett személyzet, illetve a kézikönyv utasításainak be nem tartása miatt 
következnek be. A gyártótól származó bármilyen visszatérítés ki van zárva, az olyan 
közvetlen, vagy közvetett károk esetén, amik akkor következnek be, amikor a gép nem 
működik a következő okok miatt: a gép elromlott, javításra vár, vagy a gép bármilyen jelenléti 
hiánya miatt.  
 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
Gondosan olvassa el ezen használati útmutatóban található információkat. Tartsa meg a 
használati útmutatót szükség esetére. Ez a készülék kizárólag darált húsból készült masszák 
bélbe töltésére használható. Minden élelmiszerrel érintkező alkatrész rozsdamentes vagy 
élelmiszeripari felhasználásra alkalmas műanyagból készült. A gyártó megtagad minden 
felelősséget abban az esetben, ha bármilyen károsodás következik be amiatt, hogy a 
készüléket 
nem a fenti célra, vagy nem a használati és karbantartási útmutatás szerint üzemeltetik, 
továbbá ha a jelen útmutató bármilyen pontatlanságot tartalmaz fordítási vagy gépelési hiba 
miatt. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy elvégezze a szükséges változtatásokat az 
alap jellemzők megváltoztatása nélkül. 
 
HASZNÁLAT ELŐTT 
FIGYELEM! A készülék csak arra a célra használható, amelyre tervezve és gyártva lett. A 
gyártó nem felelős, semmiféle, a helytelen használat és a helytelen üzemeltetés által okozott 
megrongálódásért. 
 
1. Ne helyezzen tárgyakat a keretbe. 
2. Ne használja a készüléket miután leesett, vagy bármilyen más módon megrongálódott. 
Ebben az esetben vizsgáltassa meg a forgalmazóval. 
3. Használat közben mindig figyelje a készüléket és ne engedjen gyermekeket felügyelet 
nélkül a készülék közelébe. 
4. Kerülje el a töltő túlterhelését. 
5. Ne használjon olyan pótalkatrészeket, amelyek nem tartoznak a gyári felszereltséghez. 



 

 

Első használat előtt: 
1. Távolítsa el a csomagoló anyagot. 
2. Helyezze a készüléket stabil alapra. 
FIGYELEM! Soha ne emelje meg a készüléket a 
nyomókorongot tartó fogaslécnél, csak a talpánál. 
3. Ellenőrizze, hogy a töltő nincs hőforrás közelébe helyezve (mint például fűtőtest, 
kályha, tűzhely) és legalább 20 cm távolságra van elhelyezve a legközelebbi tárgytól 
vagy faltól. 
4. Tisztítsa meg a tartozékokat langyos vízzel és puha ruhával. 
FIGYELEM! Ne használjon 
maró hatású tisztítószereket vagy súrolóeszközt, melyek karcolást okoznak. Ne 
használjon benzint tartalmazó szereket vagy oldószereket tisztítás közben. 
5. Rögzítse a hajtókart - melyet a tartozékok mellé helyeztek - a tengelyre és 
bizonyosodjon meg róla, hogy nem távolítható el könnyedén. 
 
HASZNÁLAT 
1. Tekerje visszafelé a hajtókart, melynek eredményeként a nyomókorong felemelkedik. 
2. Vegye ki a nyomókorongot a hengerből hogy a hengert ki tudja venni 
3. Billentse ki a hengert és emelje ki a keretből. 
4. Tisztítsa meg az összes, élelmiszerrel érintkező részt. 
5. Töltse meg a hengert hús masszával. 
6. Helyezze vissza a töltőhengert a keretbe. 
7. Helyezze fel a töltőhengerre a kívánt átmérőjű töltőcsövet és rögzítse a csavarral. 
8. Húzza fel a megtölteni kívánt belet a töltőcsőre. 
9. A hajtókart tekerje előrefelé és a nyomókorong kinyomja a betöltött masszát és 
megtölti a felhúzott belet. 
 
FONTOS : Mindig ellenőrizze, hogy a tömítéssel ellátott nyomókorong könnyen mozog a 
töltőhengerben, különösképpen az első töltés előtt. Ha a tömítés száraz, zsírral vagy 
élelmiszeripari kenőanyaggal zsírozza meg a könnyebb csúszáshoz. 
 
MEGJEGYZÉS : A készüléken két sebességfokozat van, a fenti fogaskereket magasabb 
sebességhez és visszahúzáshoz ajánljuk, az alsó fogaskereket pedig a finomabb, fokozatos 
adagoláshoz. 
 
MEGJEGYZÉS: a nyomókorong tömítése merevvé válhat, ha a külső hőmérséklet 15 Celsius 
fok alá süllyed, ha ezt tapasztalja, akkor vegye ki a tömítést és tartsa egy darabig forró 
vízben. 
MEGJEGYZÉS: ha a nyomókorong töltés közben megakad, és a húsmassza nem jön ki a 
töltőcsőből, húzza ki a nyomókorongot, távolítsa el a hengert és vegye ki a húst, amely a 
fennakadást okozta. Ellenőrizze, hogy a húsmassza nem túl száraz és a finomsága megfelel-e 
a használt töltőcsőnek. 
 
Garancia: 

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által 
a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott 
garanciális feltételek betartása mellett. 

 
Ártalmatlanítás: 

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően 
ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe 
helyezze! 


