
SMOOTHER 

Elektromos gyümölcs- és zöldséghámozó 

 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. 

Az elektromos gyümölcshámozó kiváló segítség a konyhában. Legyen szó 

krumpliról, zöldségekről vagy gyümölcsökről, másodpercek alatt, egyetlen 

mozdulattal meghámozza őket! Igazi megmentő mindenkinek, aki utál a 

hámozással bajlódni. Az elektromos gyümölcshámozó nagyszerű segítség minden 

konyhában. 

 

 

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el az itt található 

utasításokat és őrizze meg az útmutatót. 



A CSOMAG TARTALMA: 

1 x Elektromos gyümölcshámozó 

3 x Penge: Az egyik a gépre, a többi az aljára van felrögzítve 

1 x Daraboló (a talp alján) 

1 x Használati útmutató 

 

JELLEMZŐK 

Feszültség:  

• 4 x AA elem (nem tartozék)  

• AC100-240V, DC6V 500 mA (adapter nem tartozék) 

Frekvencia: 50/60 Hz 

Teljesítmény: 3 W 

Anyag: ABS, Rozsdamentes acél 

Használható: Burgonya, édesburgonya, paradicsom, cukkini, alma, körte, 

narancs, citrom, datolyaszilva, mangó, kivi, uborka, retek, papaya és más sima 

felszínű és kemény gyümölcsök és zöldségek hámozására. 

 

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 

Elektromos készülékek használatakor az alapvető biztonsági óvintézkedéseket be 

kell tartani, ideértve: 

• Olvassa el az összes utasítást. 

• Használat előtt távolítson el minden zacskót és csomagolást a 

készülékről. 

• Használat előtt alaposan tisztítsa meg a készüléket. 

• Ezt a készüléket felügyelet vagy a használatra vonatkozó utasítás nélkül 

nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális 

képességekkel élők vagy a tapasztalattal és ismeretekkel nem 

rendelkezők vagy gyermekek. 

• Kizárólag háztartási használatra. 

• Kerülje a mozgó alkatrészekkel történő érintkezést. 

• Személyi sérülések és/vagy a készülék károsodásának megelőzése 

érdekében használat közben ne tegye a kezét, a haját, a ruházatát vagy 

más tárgyat a hámozó pengéjének közelébe. 



• Ne használja a készüléket szabadban vagy kereskedelmi célokra. 

• Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket. 

• Mindig ellenőrizze, hogy a használt feszültség megegyezik-e a készülék 

névleges feszültségével. 

• Használat közben ne távolítson el a készülékről alkatrészeket. 

• Hosszabbító használata esetén ellenőrizze, hogy a vezeték névleges 

értéke kompatibilis a készülékével. 

• Ne üzemeltessen sérült vezetékkel vagy dugóval. 

• Ha a készülék meghibásodik, ne használja tovább a probléma 

megoldásáig. 

• Ne tegye a készüléket forró gázégőre, forró elektromos égőre vagy 

sütőbe. 

• Kizárólag a készülék gyártója által ajánlott tartozékokat használjon a tűz, 

elektromos áramütés és a személyi sérülés elkerülése érdekében. 

• A hámozó pengéit óvatosan kezelje, ugyanis élesek és sérülést 

okozhatnak. 

• A gyártó és az eladó nem vállal felelősséget a készülék nem megfelelő 

használatából eredő károkért. 

• Ne használja a készüléket, ha annak bármely része sérült. 

• A hámozógép nem megfelelő használata anyagi kárt vagy akár személyi 

sérülést okozhat. 

• Ügyeljünk rá, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel. 

• Soha ne merítse a készülék alapját vízbe vagy más folyadékba, nedves 

törlőkendővel tisztítható. 

• A hámozóval együtt érkező alkatrészek kizárólag ezzel a termékkel 

kompatibilisek. Ne használja ezeket az alkatrészeket más hasonló 

termékeknél. 

• Az összeszerelés, szétszerelés, tisztítás és tárolás előtt mindig kapcsolja 

ki a készüléket. 

 

ŐRIZZE MEG A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT 

 

FCC FIGYELMEZTETÉS: Azon módosítások, amelyek nem a teljesítéséért felelős 

fél kifejezett jóváhagyásával történnek, nem rendeltetésszerű használatot 

eredményezhetnek. 

 



A KÉSZÜLÉK RÉSZEI 

1. Támasztóállvány 
2. Szorítókar 
3. Hámozókar 
4. Magasság beállító kar 
5. Ki-/bekapcsológomb 
6. Pengekioldó 
7. Pengetartó 
8. Forgószár 
9. Motor 
10. Pengetároló-rekesz 
11. Elemtartó (az elem nem tartozék) 
12. Elektromos dugalj 
13. Hálózati adapter 
14. Hámozó 
15. Hámozópengék 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASZNÁLAT ELŐTT 

A  HÁMOZÓ HASZNÁLATA 

Az összeszerelés és a használat előtt tisztítsa meg a hámozót és alkatrészeit. 

Ne nyúljon a hámozó pengéjéhez, ugyanis nagyon éles és sérülést okozhat. 
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• Az akkumulátorral kapcsolatos figyelmeztetések és ártalmatlanítási 

információk 

- A legjobb eredmény elérése érdekében használjon AA típusú 

alkáli elemeket. 

- Csak új, azonos típusú elemeket használjon. 

- Ha nem megfelelő polaritással helyezi be az elemeket, 

lerövidítheti az élettartamukat vagy szivároghatnak is az 

elemek. 

- Ne használjon régi és új elemeket vegyesen. 

- Ne használjon együtt alkáli, hagyományos (szén-cink) vagy 

újratölthető (nikkel-kadmium) vagy (nikkel-fém-hidrid) 

elemeket. 

- Ne dobja tűzbe az elemeket. 

- Újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani az állami és helyi 

előírások szerint kell az elemeket. 

 

• A hámozó használata 

 

1. Elemek behelyezése 

Az elemtartó a hámozó alján 

található. Ellenőrizze az elemek 

helyes polaritását, helytelen 

polaritás esetén a hámozó nem 

kapcsol be. 

 

Tesztelje a hámozót úgy, hogy a 

támasztórúd tetejére emeli a 

hámozókart és megnyomja a 

be/kikapcsológombot. 

 

Elemtípus: AA 

Akkumulátor mennyisége: 4 (Nem tartozék) 

 

 

 

 

 



2. Hálózati adapter 

 

 

A hámozó hálózati adapterről 

(nem tartozék) is 

működtethető (elemek 

nélkül). 

 

 

 

A HÁMOZÓ HASZNÁLATA 

Az összeszerelés és a használat előtt tisztítsa meg a hámozót és alkatrészeit. 

Ne nyúljon a hámozó pengéjéhez, ugyanis nagyon éles és sérülést okozhat 

1. Helyezze a hámozót tiszta és stabil felületre. 

Ellenőrizze, hogy a be/kikapcsológomb “ki” állásban 

legyen. Helyezzen be 4 db AA elemet a hámozógép 

alján található tartóba, vagy csatlakoztassa a 

hálózati adaptert. 

 

2. Helyezze a gyümölcsöt vagy zöldséget a forgótálca 

közepére és óvatosan nyomja le, hogy biztosan a 

helyén maradjon. 

 

3. Csúsztassa le a szorítókart a zöldség vagy gyümölcs 

tetejére, és szúrja bele a tüskét az ételbe. 

 

 

4. A magasságbeállító-karsegítségével helyezze a 

hámozókart a gyümölcs fölé. Ne nyúljon a hámozó 

pengéjéhez, ugyanis nagyon éles és sérülést 

okozhat. 

Hálózati adapter Elektromos dugalj 



 
5. Kapcsolja be a hámozót a be-/kikapcsológomb 

megnyomásával. Várja meg amíg a hámozó 

egyenletesen végighalad az ételen. Amint a 

hámozókar eléri a gyümölcs alját, a hámozó 

automatikusan leáll. A hámozókar felemelésekor a 

hámozó automatikusan újraindul. Ezzel 

cukkinispagetti vagy spirál készítésekor időt takarít 

meg. 

 
6. Emelje fel a szorítókart, és vegye le a hámozott 

gyümölcsöt vagy zöldséget a forgószárról. 

 
FIGYELEM: A hámozókar felemelésekor a hámozó automatikusan újraindul. 

Az elektromos hámozógép teljes kikapcsolásához egyszerűen emelje fel a 

hámozókart és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot. 

 

EMLÉKEZTETŐ 

 

 
 

Az elektromos hámozó nem képes mindkét végét meghámozni. Használja 

az alsó tisztítókést. 

 



 
 

 

 

 

 

HÁMOZÓPENGÉK CSERÉJE 

A hámozópengék tiszta és egyszerű hámozást tesztnek lehetővé. Ha a 
penge kihagy, elakad vagy eltömődik, előfordulhat, hogy ki kell cserélni 
az egyik cserepengére. 

 
1. A hámozó legyen kikapcsolt állapotban. Fordítsa fejjel lefelé 

a hámozót, és nyissa ki az alapban található pengetároló 
rekeszt. Vegye ki az egyik extra hámozópengét. 
 

 
 

2. Távolítsa el a pengetartót a hámozókarról a pengekioldó 
összecsípésével, majd csúsztassa a tartót a 
támasztórúdtól elfelé. 
 

 
3. Vegye le a használt hámozópengét, ehhez csúsztassa ki a 

pengetartóból a pengét. 
 
 
Megjegyzés: Mindig kapcsolja ki a hámozót a hámozópenge megérintése 
vagy eltávolítása előtt. A penge kezelése közben soha ne érintse meg a 
pengét; ehelyett tartsa a piros alapnál. 

Alsó tisztítópenge Karapja le a 
maradékot 
a végekről. 

Távolítsa el a 

foltokban 

megmaradó héjat. 



 
 

4. A képen látható módon fektesse le a pengetartót és a piros 
hámozópengét. A pengetartóban lévő kis kampóknak felfelé 
kell állniuk. 

 
 

5. Helyezze az új hámozó pengét a pengetartón lévő 
nútokra, majd csúsztassa a pengét a tartóra, amíg a 
helyére nem kattan. Folytatás előtt ellenőrizze, hogy a 
pengetartón megfelelően rögzítve lett a penge. 
 

 
6. A pengetartó visszaszereléséhez csúsztassa vissza a 

hámozókar végén lévő nyílásba. 
 

KARBANTARTÁS 

 
Ne merítse a készülék alsó részét vízbe vagy más folyadékba. A hámozó tisztítása 
előtt vegye ki az elemeket vagy csatlakoztassa le hálózati adapterről. 

FIGYELEM: NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉK ALSÓ RÉSZÉT VÍZBE VAGY MÁS 
FOLYADÉKBA. AZ ALAP NEM MOSHATÓ MOSOGATÓGÉPBEN. 

SZERELÉS ÉS TISZTÍTÁS 

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a hámozót. 

2. Válasszuk le a pengetartót a hámozó karról. Biztonságosan vegye le a 
hámozópengét a tartóból. 

3. Mossa le a hámozópengét és a késtartót meleg, szappanos vízben. Ne érintse 
meg ujjaival a rozsdamentes acél pengét. A maradék gyümölcs- vagy zöldséghéj 
eltávolításához óvatosan dörzsölje le a pengét egy kefével. 

4. Nedves ruhával törölje le a motor alapját, a forgótálcát és a szorítókart. 

5. Csatlakoztassa a pengét a tartójához, és csatlakoztassa újra a hámozókarhoz. 

 

 



Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások 

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más 
háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen 
ártalmatlanítása által a környezetre vagy az emberi egészségre 

gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése; az anyagi erőforrások 
fenntartható felelősségteljes újrafelhasználásának és újrahasználatának 
előmozdítása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló 
gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket 
vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását. 

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK 
irányelvek követelményeinek. 


