
SORTEX
Picadora multifuncional de trituradora de vegetais e tigela com filtro

MANUAL DO UTILIZADOR

Obrigado por adquirir o nosso produto.
Perfeito para pessoas que desejam realizar várias tarefas na cozinha para economizar tempo! 

Como sabe, a maior parte do tempo gasto a cozinhar é apenas na preparação de todos os vegetais.
Este cortador de legumes multifuncional e tigela com filtro vem com recursos exclusivos, que 

permitem cortar e limpar todos os legumes numa tigela. Equipado com sete lâminas diferentes, 
este prático dispositivo de cozinha é um fatiador, ralador e triturador, tudo em um!

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

3× fatiador de juliana
2× fatiador reto
1× fatiador ondulado
1× ralador
1× descascador
1× protetor de mão
1× cesto de drenagem removível
1× recipiente para alimentos
1× manual do utilizador

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:

Material: Aço inoxidável + PP de qualidade alimentar
Funções: desfiar, fatiar, moer gengibre, cortar flores, lavar vegetais, descascar, girar e escorrer, 
também pode ser usado para armazenamento



AVISOS

∑ Evite molhar a lâmina na água durante muito tempo para evitar ferrugem
∑ Proteja de temperaturas elevadas 
∑ Lâmina afiada! Use com cuidado! Mantenha as crianças afastadas.

INSTRUÇÕES:

A tampa superior da travessa de corte pode ser removida 
livremente. Cabo antideslizante confortável com uma mão para 
controlar. Gire a fivela, conveniente para lavar e drenar e drenar de 
forma limpa e rápida.

Pode usar diferentes cabeças de corte, de acordo com as suas 
próprias necessidades.

Uso de protetor de mão

1. Retire o protetor de mão.
2. Coloque-o em cima da comida.
3. Pressione o punho para o prender firmemente.
4. Depois de fixo, poderá ser usado. 

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

Lave apenas com água, seque e coloque na caixa de armazenamento. 



________________________________________________________________________________

Instruções de reciclagem e eliminação
Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros 
resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde 
humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma 
responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para 

devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou 
contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de 
forma segura para o ambiente.

O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.


