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Κωδ: ΡΟΒ38 
PRO V CHOP CHOP  

ΚΟΠΤΗΣ 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
Συναρµολόγηση 
Ο κόπτης PRO V CHOP CHOP αποτελείται από 4 µόνο µέρη (βλ. εικόνα): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρχική λειτουργία 
Προτείνουµε να καθαρίσετε τον κόπτη PRO V CHOP CHOP πριν τον χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά. Μπορείτε να τον 
αποσυναρµολογήσετε γι’ αυτό το λόγο, ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα. 
 

Αποσυναρµολόγηση 
Θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήµατα: 
1. Αφαιρέστε το µπολ κοπής (1) από τον κόπτη PRO V CHOP CHOP. 
2. Τοποθετήστε τον κόπτη στην επιφάνεια εργασίας. 
3. Κρατήστε το κάλυµµα και στρέψτε το άνω τµήµα (4) αριστερόστροφα µέχρι να σταµατήσει να στρέφεται. Αφαιρέστε το, 

τραβώντας προς τα πάνω. 
4. Στρέψτε το άνω τµήµα (4) έτσι ώστε η λεπίδα να βλέπει προς τα πάνω. ΠΡΟΣΟΧΗ! Παρακαλούµε να είστε πολύ προσεκτικοί, 

καθώς η λεπίδα είναι αιχµηρή! 
Αφαιρέστε προσεκτικά τον οδηγό λεπίδας (3) από το άνω τµήµα. 

 

Καθαρισµός 
Μόλις ο κόπτης PRO V CHOP CHOP έχει αποσυναρµολογηθεί, µπορείτε να καθαρίσετε όλα τα µέρη του. Προτείνουµε να 
χρησιµοποιήσετε τρεχούµενο νερό και µια βούρτσα. 
Μπορείτε, επίσης, να χρησιµοποιήσετε απορρυπαντικό, όπου χρειάζεται. 
Το άνω τµήµα µε τη λεπίδα θα πρέπει να καθαρίζεται κάτω από τρεχούµενο νερό, χρησιµοποιώντας µόνο µια βούρτσα! 
Μετά τον καθαρισµό, το άνω τµήµα θα πρέπει να στεγνώσει µε τη λεπίδα να βλέπει προς τα κάτω. Παρακαλούµε µην 
χρησιµοποιήσετε πετσέτα για να στεγνώσετε τη λεπίδα, καθώς αυτό µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµό! 
 

Λειτουργία 
1. Γεµίστε το µπολ κοπής µε κρεµµύδια ή λαχανιικά και τοποθετήστε το άνω τµήµα στη θέση του. 
2. Τοποθετήστε το συναρµολογηµένο κόπτη πάνω σε µια επίπεδη επιφάνεια εργασίας. 
3. Κρατήστε τον κόπτη PRO V CHOP CHOP µε το ένα χέρι ενώ πιέζετε προς τα κάτω (χτυπάτε) µε το άλλο, µε ανοιχτή παλάµη. 
4. Η συσκευή κοπής θα αποσυρθεί αυτόµατα. 
5. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, οι λεπίδες θα γυρίζουν αυτόµατα. 
 

Παρακαλούµε προσέξτε: Όταν κόβετε µεγαλύτερες ποσότητες, µπορεί να θέλετε να χρησιµοποιήσετε ένα πάγκο κοπής αντί 
για το µπολ κοπής για να χωρίσετε το φαγητό σε µερίδες. Για γρήγορα αποτελέσµατα, καθαρίστε τον κόπτη αµέσως µετά την 
χρήση. 
 

Γενικές οδηγίες ασφαλείας 
Ο κόπτης γενικής χρήσης δεν είναι παιχνίδι και πρέπει να χειρίζεται µε µέγιστη προσοχή. 
Παρακαλούµε κρατήστε τον κόπτη µακριά από παιδιά! 
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1. Μπολ κοπής/δοχείο αποθήκευσης µε καπάκι 
2. ∆ιάφανο κάτω τµήµα 
3. Οδηγός λεπίδων 
4. Άνω τµήµα µε λεπίδα κοπής στο κάτω µέρος και έµβολο στην κορυφή 


