SORTEX
Многофункционална резачка за зеленчуци, ренде и купа за отцеждане

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт.
Перфектен уред за хора, които изпълняват много задачи в кухнята и искат да спестят време!
Както знаете, по-голямата част от времето, прекарано в готвене, е просто подготовка на
всички зеленчуци. Тази мултифункционална резачка за зеленчуци и купа за отцеждане има
уникални функции, като можете да режете и почиствате зеленчуците в една купа. Този
удобен кухненски уред е снабден със седем различни остриета за рязане, стъргане и мелене!
ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА:
3 × Резачки тип „Жулиен“
2 × Прави резачки
1 × Вълнообразни резачки
1 × Ренде
1 × Белачка
1 × предпазител за ръце
1 × Подвижна купа за отцеждане
1 × Кутия за съхранение на храна
1 × Ръководство на потребителя
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:
Материал: Хранителен клас пластмаса PP + неръждаема стомана
Функции: настъргване, нарязване, смилане на джинджифил, нарязване на цветя, измиване
на зеленчуци, обелване, завъртане и отцеждане, също може да се използва за съхранение на
храна

ВНИМАНИЕ
∑
∑
∑

Избягвайте накисването на острието във вода за дълго време, за да избегнете
появата на ръжда
Пазете от високи температури
Остри режещи части! Използвайте внимателно! Дръжте надалеко от деца.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
Горният капак на уреда за рязане може да се сваля свободно.
Удобна дръжка без хлъзгане, която позволява работа с една
ръка. Завъртете, лесно измийте и отцедете бързо и без бъркотия.

Можете да използвате различни остриета за рязане според
Вашите изисквания.

Използване на предпазителя за ръце
1.
2.
3.
4.

Извадете предпазителя за ръце.
Поставете го върху храната.
Натиснете дръжката, за да го закрепите здраво.
След като бъде фиксиран, може да се използва.

УКАЗАНИЯ ЗА ГРИЖИ
Просто измийте с вода, подсушете и поставете обратно в кутията за съхранение.

________________________________________________________________________________
Инструкции за рециклиране и изхвърляне
Този знак показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци
на територията на Европейския съюз. За да намалите вредите за околната среда
или човешкото здраве, причинени от неправилното изхвърляне на битови
отпадъци, рециклирайте продукта, за да може частите му да бъдат използвани
отново. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системата за връщане и
събиране или се свържете с търговеца, от където е закупен продуктът. Търговецът може да
се погрижи за екологичното му рециклиране
Декларация на производителя, че продуктът отговаря на всички директиви,
приложени от Европейската комисия.

