
SORTEX
Večnamenski rezalnik s cedilom

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.
Kot nalašč za tiste, ki v kuhinji želijo prihraniti čas in opravljati več opravil hkrati! Kot veste, večino 
časa, ki ga porabimo za kuhanje, vzame priprava zelenjave. Ta večnamenski rezalnik s cedilom se 

ponaša z edinstvenimi funkcijami, ki vam omogočajo, da zelenjavo narežete in očistite v isti posodi. 
Ta priročen kuhinjski pripomoček, opremljen s sedmimi različnimi rezili, je rezalnik, ribežen in 

drobilnik v enem!

PAKET VSEBUJE:

3 × Julienne rezilo
2 × Ravno rezilo
1 × Valovito rezilo
1 × Ribežen
1 × Lupilnik
1 × Zaščita za roke
1 × Snemljivo cedilo
1 × Posoda za hrano
1 × Uporabniški priročnik

SPECIFIKACIJE IZDELKA:

Material: PP, nerjaveče jeklo.
Funkcije: razrežite, narežite, naribajte ingver, režite cvetje, operite zelenjavo, olupite, zavrtite in 
odcedite. Primerno tudi kot posoda za shranjevanje.



OPOZORILA

∑ Izogibajte se dolgotrajnemu namakanju rezil v vodi, da se izognete rji.
∑ Hranite stran od visoke temperature. 
∑ Rezila so ostra! Uporabljajte previdno! Hranite stran od otrok.

NAVODILA:

Zgornji pokrov posode lahko prosto odstranite. Rezalnik držite za 
udobni, nedrseči ročaj na mestu, medtem ko je druga roka prosta. 
Zavrtite zaponko in posoda je primerna za pranje ter čisto in hitro 
odcejanje.

Uporabite različna rezila glede na vaše potrebe.

Uporaba zaščite za roke

1. Vzemite zaščito za roke.
2. Postavite jo na izbrano živilo.
3. Pritisnite ročaj in zaščito trdno pritrdite.
4. Ko je varno pritrjena, lahko začnete z uporabo. 

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

Sperite z vodo, posušite in pospravite v posodo za shranjevanje. 

________________________________________________________________________________

Navodila za recikliranje in odlaganje
Ta oznaka pomeni, da izdelka po vsej EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinjske 
odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi zaradi
nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno reciklirajte in s tem spodbujajte 
trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem 

za oddajo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Prodajalec lahko ta 
izdelek sprejme za okolju varno recikliranje

Proizvajalec zagotavlja, da naprava ustreza zahtevam in direktivam EU.


