
SORTEX
Tăietor multifuncțional și tocător cu castron pentru legume

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru.
Perfect pentru persoanele care doresc să efectueze mai multe activități în bucătărie pentru a 
economisi timp! După cum știți, majoritatea timpului petrecut la gătit este consumat doar cu 

pregătirea tuturor legumelor. Acest tăietor multifuncțional și tocător cu castron cu sită are 
caracteristici unice care vă permit să tăiați și să curățați legumele într-un singur castron. Echipat cu 

șapte lame diferite, acest util dispozitiv de bucătărie este un feliator, răzătoare și tocător, toate 
într-unul!

PACHETUL INCLUDE:

3 × lame pentru feliat Julienne
2 × lame drepte pentru feliat
1 × lamă ondulată pentru feliat
1 × răzătoare
1 × cojitor
1 × protecție pentru mână
1 × coș de scurgere detașabil
1 × recipient pentru alimente
1 × manual de utilizare

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI:

Material: PP de calitate alimentară + oțel inoxidabil
Funcții: tocare, feliere, răzuire ghimbir, tăiere flori, spălare legume, cojire, rotire și scurgere, de 
asemenea, poate fi folosit pentru depozitare



AVERTIZĂRI

∑ Evitați scufundarea lamei în apă pentru o lungă perioadă de timp pentru a evita rugina
∑ Feriți de temperaturi ridicate 
∑ Lamă ascuțită! Folosiți cu grijă! Nu lăsați la îndemâna copiilor.

INDICAȚII:

Capacul superior al vasului de tocat poate fi îndepărtat cu ușurință, 
mâner antiderapant confortabil pentru control cu o singură mână. 
Balama rotativă, comodă pentru spălare și scurgere, scurgere care se 
realizează curat și rapid.

Puteți utiliza diferite capete de tăiere în funcție de necesități.

Folosirea protecției pentru mână

1. Scoateți protecția pentru mână.
2. Așezați-o deasupra alimentelor.
3. Apăsați mânerul pentru a o fixa ferm.
4. Odată ce este fixat, poate fi folosit. 

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

Spălați cu apă, uscați și apoi introduceți în cutia de depozitare. 

________________________________________________________________________________

Instrucțiuni referitoare la reciclare și aruncare
Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie aruncat 
împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului 
înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați 
produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor 

materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemul de retur și colectare 
sau să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua produsul 
pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE 
aplicabile.


