SORTEX
Multifunctionele groentesnijder en zeefkom

HANDLEIDING
Bedankt voor de aankoop van ons product.
Perfect voor mensen die in de keuken willen multitasken om tijd te besparen! Zoals u weet, is de
meeste tijd die u aan het koken besteedt, het bereiden van groenten. Deze multifunctionele
groentesnijder en zeefkom wordt geleverd met unieke functies waarmee u uw groenten in plakjes
kunt snijden en schoonmaken in één kom. Uitgerust met zeven verschillende messen is dit handige
keukenapparaat een snijmachine, rasp en versnipperaar in één!
PAKKET BESTAAT UIT:
3 × Julienne snijders
2 × rechte snijders
1 × golvende snijder
1 × rasp
1 × dunschiller
1 x handbeschermer
1 × afneembaar opvangbakje
1 x voedselbakje
1 × gebruikershandleiding
PRODUCTSPECIFICATIES:
Materiaal: Food Grade PP + roestvrij staal
Functies: versnipperen, snijden, gember malen, bloemen snijden, groenten wassen, schillen,
roteren en afvoeren, kan ook worden gebruikt voor opslag

WAARSCHUWINGEN
∑
∑
∑

Laat het mes niet te lang in water weken om roest te voorkomen
Blijf uit de buurt van hoge temperaturen
Scherp mes! Voorzichtig gebruiken! Houd kinderen uit de buurt.

GEBRUIKSAANWIJZING:
De bovenklep van de hakschaal is vrij te verwijderen, comfortabele
anti-slip handgreep met één hand te bedienen. Draai de sluiting,
handig voor het wassen en uitlekken, en het schoon en snel
uitlekken.

U kunt verschillende snijkoppen gebruiken volgens uw eigen
behoeften.

Gebruik van handbescherming
1.
2.
3.
4.

Haal de handbescherming eruit
Plaats het bovenop het voedsel
Druk op het handvat om het stevig vast te zetten
Als het eenmaal is bevestigd, kan het worden gebruikt.

ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Gewoon met water wassen, drogen en dan in de opbergdoos plaatsen.

________________________________________________________________________________
Instructies voor recycling en verwijdering
Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk
afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op een
verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te
bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en ophaalsystemen
of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product
meenemen voor milieuvriendelijke recycling.
Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke
EG-richtlijnen.

