APARAT MULTIFUCNȚIONAL PENTRU FELIAT ȘI TOCAT
FRUCTE ȘI LEGUME - 14 PIESE

MANUAL DE UTILIZARE
Cu acest aparat cu patru lame veți tăia legumele și fructele ușor și rapid în cuburi sau pai. Este
perfect pentru a felia: morcovi, cartofi, ceapă, castraveți, mere, pere, și alte fructe sau legume.
Folosiți-l pentru a tăia mai repede și mai sigur tot de ce aveți nevoie pentru pregătirea
bucatelor într-un mod mai simplu.
Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare atașate și păstrați-le pentru
o consultare ulterioară.

CONȚINUTUL SETULUI
1x răzătoare
1x accesoriu cu lamă pentru răzuire grosieră
1x accesoriu cu lamă pentru răzuire fină
1 x separator de ouă
1x accesoriu pentru tăiere
1x accesoriu pentru pireu
1x accesoriu pentru cuburi mici
1x accesoriu pentru cuburi mari
1x suport de siguranță
1x coș de scurgere
Sistem anti-derapare.

Dimensiuni cca.: 32 x 11,5 x 12 cm

SPECIFICAȚII
Aparatul pentru feliat și tăiat legumele este ușor de utilizat, depozitat și curățat:
- tăiere ușoară și pregătirea bucatelor pentru cei care nu au mult timp pentru gătit,
- felierea legumelor și a fructelor doar într-o clipă,
- 11 tipuri diferite de feliat: cuburi, bandă, felii, pai...
- în set sunt incluse 8 accesorii diferite și un capac,
- lama este din oțel inoxidabil,

AVERTIZARE
Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare:
- Utilizați și curățați cu atenție lamele ascuțite. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Curățați cu apă curată. Dacă pe capac rămâne culoarea de la sucul de legume, cum ar
fi morcovul, spălați-l cu detergent și cu un burete și pigmentul biologic nu va afecta
sănătatea dvs.
- Curățați aparatul manual. Nu-l curățați în mașina de spălat vase. Temperatura apei nu
trebuie să depășească 60◦.
- Este obligatorie utilizarea suportului de siguranță.
- Grosimea cuburilor, paielor și a benzilor depinde de tipul și prospețimea fructelor și a
legumelor.
- Produsul este conceput pentru felierea și tăierea fructelor și a legumelor.

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor

Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică că
acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca
produsul conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra
mediului sau a sănătății omului, din cauza mânuirii necorespunzătoare a produsului.
Reciclarea materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru
informații detaliate privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele
competente, cu cel mai apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de
unde ați cumpărat produsul.

Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor
CE valide.

