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1. horní díl

2. motorek
3. aretovací klapka

4. zásobník
5. spodní díl
6. spodní klapka
7. strouhací bubínek

NÁVOD K OBSLUZE
Baterie
Uchopte spodní díl a opatrně otočte proti směru hodinových ručiček až
k označení a poté vytáhněte směrem nahoru. Motorek vyjměte. Aplikujte 6 micro
baterií (AAA, 1,5V) a přitom dbejte na to, aby byly vloženy správně na +/- .
Doporučujeme použít alkalické baterie pro delší životnost.
Motorek nasadit na spodní díl (střední tyčku ve spodním dílu zasuňte do otvoru na
spodu bloku motorku) a otáčet až do pozice zaaretování. Nasadit horní díl –
otáčením po směru hodinových ručiček – až k označení.
Nyní je strojek připraven k použití.
Použití
Parmesan nebo jiný tvrdý sýr dáme do zásobníku a otevřeme spodní klapku.
Uchopit spodní díl a lehce tiskneme zásobník. Stiskem tlačítka spustíme chod
struhadla. Sýr může být nastrouhán na malé kousky nebo najemno.
Aby nedošlo k vysypání, po použití lehce zavřít spodní klapku.
Čištění struhadla
Spodní díl lze demontovat (viz níže) a dát do myčky nádobí.
Horní díl čistit jemným hadříkem.
Pozor: motorek chraňte před vlhkem. Nevkládat do vody ani do myčky nádobí.
Demontáž pro čištění
Sejmout horní díl a motorek (viz výše).
Spodní klapku otevřít a uchopit spodní díl a strouhací bubínek. Aretovací klapku
otočit proti směru hodinových ručiček a sejmout. Bubínek nyní lze sejmout.
Pro sestavení postupovat v opačném pořadí.
Důležitá upozornění a bezpečnostní ustanovení
POZOR: tento přístroj může být použit jen k účelu, ke kterému je určen, t.zn. jako
elektrické struhadlo na sýr. Každé další použití je nevhodné a tedy i nebezpečné.
Opravu svěřte pouze autorizovanému servisu výrobce. Prodejce a výrobce
nenesou odpovědnost za nesprávné použití výrobku.

•

Neodkládat v blízkosti tepelného zdroje

•

Nevsunovat do strouhacího bubínku žádné předměty

•

Chránit před dětmi

•

Nevystavovat povětrnostním vlivům

•

Motorek nevkládat do vody ani jej nemýt v myčce

•

Nepoužívat s mokrýma rukama

•

Netisknout po dlouhou dobu spouštěcí tlačítko. Strouhat v intervalech.

Přístroj nebo baterie nevyhazujte , předejte je k ekologické likvidaci prodejně
Elektro.

