
SORTEX
Wielofunkcyjna szatkownica do warzyw z miską z sitkiem

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu.
SORTEX jest idealny dla osób, które lubią wykonywać w kuchni wiele czynności jednocześnie, aby 

zaoszczędzić czas! Jak Państwo wiedzą, większość czasu spędzanego na gotowaniu zajmuje po 
prostu przygotowanie wszystkich warzyw. Ta wielofunkcyjna szatkownica do warzyw z miską z 

sitkiem jest wyposażona w unikalne funkcje, które pozwalają kroić i myć warzywa w jednym 
naczyniu. Poręczny przyrząd kuchenny został wyposażony w siedem różnych ostrzy i sprawdzi się 

jako krajalnica, tarka i szatkownica w jednym!

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

3 × ostrze z ząbkami
2 × proste ostrze
1 × falowane ostrze
1 × tarka
1 × obieraczka
1 × osłona dłoni
1 × odłączane sitko
1 × pojemnik na żywność
1 × instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Materiał: polipropylen spożywczy + stal nierdzewna
Funkcje: szatkowanie, krojenie, ścieranie imbiru, cięcie kwiatów, mycie warzyw, obieranie, 
obracanie i odcedzanie, można również używać do przechowywania



OSTRZEŻENIA

∑ Należy unikać moczenia ostrzy w wodzie przez długi czas, aby zapobiec powstawaniu 
rdzy.

∑ Należy chronić przed wysokimi temperaturami. 
∑ Ostre ostrze! Należy zachować ostrożność podczas użycia! Przechowywać w miejscu 

niedostępnym dla dzieci.

INSTRUKCJE:

Górną pokrywę przyrządu do krojenia można swobodnie zdjąć, 
produkt jest wyposażony w wygodny antypoślizgowy uchwyt do 
obsługi jedną ręką. Należy obrócić miskę, aby szybko i wygodnie 
umyć lub odcedzić produkty spożywcze.

Można użyć różnych głowic tnących w zależności od potrzeb.

Używanie osłony dłoni

1. Należy wyjąć osłonę dłoni.
2. Należy położyć ją na produkcie spożywczym.
3. Należy docisnąć uchwyt, aby dobrze ją zamocować.
4. Po zamocowaniu można używać osłony. 

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

Wystarczy umyć produkt wodą, wysuszyć, a następnie schować do pudełka. 



________________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji
Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z 
odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla 
środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy 
przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone 

metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z 
systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony 
produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla 
środowiska.

Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w 
obowiązujących dyrektywach WE.


