„V-APRÍTÓ“ ROZSDAMENTES ACÉLBÓL
Használati útmutató
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Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Kérjük, olvassa el ﬁgyelmesen az útmutatót.
A használati útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.
Felhasználási cél
A „V-APRÍTÓ“ zöldségek és gyümölcsök felaprítására, darabolására szolgál.
Ne használja az útmutatóban nem ismertetett egyéb célokra.
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1) Biztonsági tartókupak
2) Vezető sín
3) Láb
4) Csúszásmentes alátét
5) Állvány a késbetétek tárolására
6) Vágólap – vékonyra szeleteléshez
7) Vágólap – közepes szeletekhez
8) Vágólap – vastag szeletek vágásához
9) Vágólap késekkel – vékony csíkok/hasábok vágásához
10) Vágólap késekkel – vastag csíkok/hasábok vágásához
11) Biztonsági rögzítőnyílás a vágólapok rögzítésére
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Vágólapok behelyezése és cseréje
1. Támassza meg a lábakkal az aprítót egyenletes felületen.
2. Helyezze óvatosan az aprítóra a kiválasztott kést. Ujjait tartsa távol a pengéktől.
- A vágólap nyílásának alsó felét illessze az aprító biztonsági rögzítő nyílására és pattintsa rá
rögzítve ezzel a vágólapot.
3. Ellenőrizze, hogy a vágólap megfelelően illeszkedik-e a helyére.
4. A nem használt vágólapokat tartsa az állványban az aprítótól biztonságos távolságban.
Használata
Az alapanyagok felaprításához mindig használja a biztonsági kupakot!
Ujjait mindvégig tartsa távol a késektől. Rendkívül élesek!
A felaprítandó alapanyagot szúrja rá a biztonsági kupakra. Ha az alapanyag nagyobb
méretű, vágja fel kisebb darabokra, mielőtt felaprítaná.
Ezután a biztonsági kupakot fel-le mozgatva aprítsa fel a zölséget. A biztonsági kupakot
tartó kezének ujjait tartsa mindvégig a biztonsági kupak pereme felett.
Másik kezével szórítsa le az aprítót.
A „V-aprító“ kivitelezése lehetővé teszi a biztonságos, egyszerű és könnyedén ellenőrizhető
zöldség- és gyümölcsaprítást, darabolást.
Tisztítás és karbantartás
Tárolás előtt öblítse le az aprítót és hagyja megszáradni.
Mint más egyéb késpengék esetében, a gyártó nem javasolja a termék mosogatógépben
való tisztítását. Az agresszív mosogatószerek hatására megsérülhet a késpengék felülete,
lecsökkentve ezzel a termék élettartamát.
Biztonsági útmutatások
- Legyen mindvégig nagyon óvatos, a késpengék rendkívül élesek!
- Az alapanyagok felaprításához mindig használja a biztonsági kupakot. A biztonsági
kupakot tartó kezének ujjait tartsa mindvégig a biztonsági kupak pereme felett.
- Ne aprítson a termékkel mirelit vagy egyéb túlzottan kemény alapanyagokat.
- A termék gyermekektől távol tartandó.
- Ne nyúljon a késpengékhez.
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