SORTEX
Multifunkční kráječ zeleniny a mísa se sítkem

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.
Ideální pro lidi, kteří chtějí v kuchyni provádět více úkolů současně a ušetřit čas! Jak víte, většinu
času stráveného vařením jen připravujete zeleninu. Tento multifunkční kráječ zeleniny a mísa se
sítkem je vybaven jedinečnými funkcemi, které vám umožní krájet a čistit zeleninu v jedné míse.
Toto praktické kuchyňské zařízení vybavené sedmi různými noži je kráječ, struhadlo a drtič v
jednom!
OBSAH BALENÍ:
3× škrabka typu Julienne
2× rovný kráječ
1× vlnitý kráječ
1× struhadlo
1× škrabka
1× ochrana rukou
1× vyjímatelný odkapávací košík
1× nádoba na potraviny
1× uživatelská příručka
SPECIFIKACE PRODUKTU:
Materiál: Plast potravinářského stupně + nerezová ocel
Funkce: drcení, krájení, mletí zázvoru, řezání květin, mytí zeleniny, loupání, otáčení a odkapávání,
lze také použít pro skladování

VAROVÁNÍ
∑
∑
∑

Vyvarujte se dlouhodobého namáčení čepele ve vodě, aby nedošlo ke korozi
Chraňte před vysokou teplotou
Ostrá čepel! Používejte opatrně! Udržujte mimo dosah dětí.

POKYNY:
Horní kryt sekací misky lze volně odejmout, pohodlná protiskluzová
rukojeť se ovládá jednou rukou. Otočte mísu pro rychlé a efektivní
čištění a odtékání.

Můžete použít různé řezací hlavy podle vlastních požadavků.

Použití chrániče rukou
1.
2.
3.
4.

Sundejte chránič rukou
Umístěte jej na jídlo
Stisknutím rukojeti ho pevně zajistěte
Jakmile je připevněn, můžete jej použít

POKYNY PRO PÉČI
Jednoduše omyjte vodou, osušte a poté vložte do krabice.
________________________________________________________________________________
Pokyny k recyklaci a likvidaci
Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s domácím
směsným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo
lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se
podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnosti
vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt
recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.
Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.

