
SORTEX
Multifunkčný krájač zeleniny a cedník

NÁVOD NA POUŽITIE

ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.
Ideálny výrobok pre ľudí, ktorí chcú v kuchyni zvládať viac úloh naraz, aby tým šetrili čas! Ako iste 

viete, väčšinu času stráveného pri varení zaberie príprava zeleniny. Tento multifunkčný krájač 
zeleniny s cedníkom má jedinečné vlastnosti, ktoré vám umožnia nakrájať a očistiť zeleninu v 
jednej miske. Toto šikovné kuchynské zariadenie je vybavené siedmimi rôznymi čepeľami, je 

zároveň krájačom, strúhadlom a drvičom v jednom!

BALENIE OBSAHUJE:

3 × Julienne krájač
2 × Rovný krájač
1 × Vlnitý krájač
1 × Strúhadlo
1 × Škrabka
1 × Chránič prstov
1 × Odnímateľný cedník
1 × Nádoba
1 × Užívateľská príručka

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU:

Materiál: Potravinárska trieda PP + nehrdzavejúca oceľ
Funkcie: drvenie, krájanie, mletie zázvoru, rezanie kvetov, umývanie zeleniny, šúpanie, otáčanie a 
vypúšťanie vody, tiež je možné použiť na uskladnenie



UPOZORNENIA

∑ Vyvarujte sa dlhodobému namáčaniu čepele vo vode, aby ste predišli procesu korózie
∑ Chráňte pred vysokými teplotami 
∑ Ostrá čepeľ! Používajte opatrne! Držte deti mimo dosahu.

POPIS:

Vonkajší kryt misky je možné voľne odobrať. Pohodlná protišmyková 
rukoväť na ovládanie jednou rukou. Otočte sponu, ktorá je vhodná 
na umývanie a odtok vody. Odteká rýchlo.

Môžete použiť rôzne strúhacie hlavy podľa potreby.

Používanie chrániča prstov

1. Vyberte chránič na ruky.
2. Umiestnite ho na vrchnú časť plodu.
3. Stlačením rukoväte ho pevne zaistite.
4. Akonáhle je upevnený, môžete ho použiť. 

STAROSTLIVOSŤ

Stačí umyť vodou, vysušiť a potom odložiť do odkladacieho puzdra. 

________________________________________________________________________________

Pokyny na recykláciu a likvidáciu
Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným 
domovým odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii a likvidácii postupujte zodpovedne, 
aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí 
zapríčinenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné 

opätovné použitie prírodných zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, použite systém na to 
určený, alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Predajcovia môžu tento 
produkt prijať za účelom recyklácie šetrnej voči životnému prostrediu.

Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.


