
SORTEX
Πολυκόπτης λαχανικών και σουρωτήρι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας.
Ιδανικό για άτομα που θέλουν να κάνουν πολλές εργασίες ταυτόχρονα στην κουζίνα για 

εξοικονόμηση χρόνου! Όπως γνωρίζετε, ο περισσότερος χρόνος που αφιερώνεται στο μαγείρεμα 
είναι απλώς η προετοιμασία όλων των λαχανικών. Αυτός ο πολυκόπτης λαχανικών και το 

σουρωτήρι διατίθενται με μοναδικά χαρακτηριστικά που σας επιτρέπουν να κόβετε και να 
καθαρίζετε τα λαχανικά σας όλα σε ένα μπολ. Εξοπλισμένη με επτά διαφορετικές λεπίδες, αυτή η 

εύχρηστη συσκευή κουζίνας είναι ένας κόφτης, τρίφτης και τεμαχιστής όλα σε ένα!

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

3× Κόπτης Julienne
2× Ίσιος κόπτης
1× Κυματιστός κόπτης
1× Τρίφτης
1× Αποφλοιωτής
1× Προστατευτικό χεριών
1× Αποσπώμενο καλάθι αποστράγγισης
1× Δοχείο τροφίμων
1× Εγχειρίδιο χρήστη

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Υλικό: Πλαστικό ποιότητας τροφίμων + ανοξείδωτο ατσάλι
Λειτουργίες: τεμαχισμός, κοπή σε φέτα, άλεσμα τζίντζερ, κόψιμο ανθών, πλύσιμο λαχανικών, 
ξεφλούδισμα, περιστροφή και αποστράγγιση, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

∑ Αποφύγετε να εμποτίζετε τη λεπίδα σε νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα για να 
αποφύγετε τη σκουριά

∑ Μακριά από υψηλή θερμοκρασία 
∑ Αιχμηρή λεπίδα! Χρησιμοποιήστε με προσοχή! Κρατήστε το μακριά από παιδιά.

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Το πάνω κάλυμμα του δίσκου κοπής μπορεί να αφαιρεθεί. Άνετη 
αντιολισθητική λαβή με το ένα χέρι για έλεγχο. Περιστρέψτε την 
πόρπη, κατάλληλη για πλύσιμο, αποστράγγιση και γρήγορο 
καθαρισμό.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές κεφαλές κοπής 
σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις.

Χρήση του προστατευτικού χεριών

1. Βγάλτε το προστατευτικό χεριών.
2. Τοποθετήστε το πάνω από το φαγητό.
3. Πατήστε τη λαβή για να την ασφαλίσετε σταθερά.
4. Μόλις στερεωθεί, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Απλά πλύνετε με νερό, στεγνώστε και μετά βάλτε το στο κουτί αποθήκευσης. 



________________________________________________________________________________

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης
Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με 
άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής 
βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση 
αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί 

η βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή 
σας, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο 
πώλησης από όπου αγοράσατε το προϊόν. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν 
το προϊόν και να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
σχετικών κοινοτικών οδηγιών.


