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Κόφτης λαχανικών Starlyf Fast Slicer 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Starlyf® Fast Slicer, τον γρήγορο και ασφαλή τρόπο κοπής για φρούτα και λαχανικά. 
Το Starlyf® Fast Slicer θα σας εξοικονομήσει  χρόνο στην κουζίνα. 
Οι ανταλλακτικές  λεπίδες  θα κάνουν το κόψιμο και το τρίψιμο της τροφής μία εύκολη διαδικασία. 
Το Starlyf® Fast Slicer είναι ιδανικό για την προετοιμασία σαλατών, νόστιμων γευμάτων και λαχανικών. 
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο σε ένα πρόχειρο 
μέρος για μελλοντική χρήση. 
Περιγραφή 
A- Μανιβέλα 
B- Εργαλείο προώθησης υλικών 
C- Υποδοχή τροφοδοσίας 
D- Κυλινδρική υποδοχή για τις λεπίδες 
Ε- Λεπίδα κοπής 
F- Χοντρή  λεπίδα τριψίματος 
G- Λεπτή λεπίδα τριψίματος 
H- Κουμπί ασφάλισης συσκευής 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οδηγίες χρήσης και ενδείξεις ασφαλείας: 
- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες παρακάτω οδηγίες χρήσης. 
- Πριν από τη χρήση, τοποθετήστε το Starlyf® Fast Slicer σε μια επίπεδη επιφάνεια και πατήστε το κλείδωμα (H) προς τα αριστερά. 
Έτσι το Starlyf® Fast Slicer σταθεροποιείται και μπορείτε να ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε.  
- Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από τη λεπίδα. Μην αγγίζετε τις λεπίδες κατά τη χρήση. 
- Χρησιμοποιήστε Starlyf® Fast Slicer με προσοχή.  Από ακατάλληλη χρήση  μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί. 
- Το Starlyf® Fast Slicer δεν είναι παιχνίδι. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 
- Για να αποφύγετε την καταστροφή των λεπίδων, προφυλάξτε τις από  χτυπήματα  ή πτώσεις. 
- Μην χρησιμοποιείτε το Starlyf® Fast Slicer εάν είναι κατεστραμμένο. 
- Πλύνετε τις λεπίδες  πριν τις χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά (ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός ). 
- Μην κόβετε οστά ή κατεψυγμένα τρόφιμα. 
Χρήση: 
- Αφαιρέστε τη συσκευασία Starlyf® Fast Slicer. 
- Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το Starlyf® Fast Slicer, καθαρίστε όλα τα μέρη που βρίσκονται σε επαφή με το φαγητό όπως 
περιγράφεται στην ενότητα καθαρισμού. 
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Γυρίστε το κουμπί ασφάλισης αριστερόστροφα (προς τα αριστερά). Έ τσι, 
το Starlyf® Fast Slicer στερεώνεται στην σταθερή επιφάνεια για να χρησιμοποιηθεί (εικ.1). 
- Επιλέξτε την επιθυμητή λεπίδα και τοποθετήστε τη στην υποδοχή (εικ.2). 
- Στερεώστε το πίσω μέρος της λεπίδας του τυμπάνου με τη λαβή και γυρίστε το δεξιόστροφα μέχρι να βιδώσει εντελώς. (εικ.3). 
- Για να αφαιρέσετε τη λεπίδα: Κρατήστε το πλαστικό τμήμα της λεπίδας του τυμπάνου και ξεβιδώστε αριστερόστροφα. 
- Τοποθετήστε ένα πιάτο κάτω από τον έξοδο τροφίμων. 
- Αφαιρέστε το εργαλείο προώθησης τροφίμων από την υποδοχή τροφοδοσίας. 
- Τοποθετήστε το επιλεγμένο φαγητό στην υποδοχή τροφοδοσίας. Εν τω μεταξύ κρατήστε το φαγητό με το ένα χέρι, γυρίστε τη λαβή 
δεξιόστροφα και η τροφή θα κοπεί ανάλογα. 
- Χρησιμοποιήστε το εργαλείο προώθησης τροφίμων, για να βοηθήσετε την τροφή να κοπεί σωστά. 
- Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα που θα χρησιμοποιήσετε είναι συμπαγή για να έχετε καλύτερα  αποτελέσματα και να αποφύγετε την 
συσσώρευση τροφίμων στο εσωτερικό της συσκευής. 
- Μην χρησιμοποιείτε το Starlyf® Fast Slicer με τροφή που είναι πολύ σκληρή, όπως κομμάτι κρέατος. 
- Εάν το τρόφιμο που θέλετε να κόψετε είναι πολύ μεγάλο, κόψτε το σε μικρότερα κομμάτια  έτσι ώστε να χωράει στην υποδοχή 
τροφοδοσίας. 
Οδηγίες καθαρισμού: 
- Καθαρίστε το Starlyf® Fast Slicer πριν και μετά από κάθε χρήση. Αφαιρέστε το φαγητό από τις λεπίδες και την υποδοχή τυμπάνου. 
- Αφαιρέστε τη λεπίδα ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα χρήση. 
- Το Starlyf® Fast Slicer είναι ασφαλές στο πλυντήριο πιάτων, αλλά σας συνιστούμε να το πλένετε στο χέρι με σαπούνι, νερό και 
μαλακό σφουγγάρι. 
- Αφήστε το Starlyf® Fast Slicer να στεγνώσει εντελώς πριν το επανασυναρμολογήσετε και αποθηκεύσετε. 
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