CZ Nerezový kráječ Alligator je švédský vynález navržený tak, aby
vám usnadnil a urychlil přípravu pokrmů. Díky třem vyměnitelným sadám
nožů budete moci připravit cokoli od jemně nasekaného česneku, zázvoru
nebo ořechů až po středně velkou nakrájenou cibuli či ovoce, nebo dokonce hranolky nahrubo. Možností je nekonečná řada! V této malé příručce
naleznete jednoduchý návod k použití nástavce Alligator. Na webových
stránkách www.alligators.se. se dále můžete podívat na ukázkové video.
Jelikož se nože nikdy nedotýkají dna krájecí mřížky, zůstávají ostré.
Na všechny produkty značky Alligator se vztahuje dvouletá záruka. Nerezový kráječ Alligator je celosvětově patentovaný výrobek.
Nerezový kráječ ALLIGATOR se sběrnou nádobkou
A. Podstavec B. Horní část C. Sběrná nádobka D. Čisticí mřížka (2 ks)
E. Krájecí mřížka (2 ks) F. Nože (3 ks)
Krájení
1. Před použitím zkontrolujte, zda je čisticí mřížka umístěna na krájecí mřížce. Položte zeleninu na krájecí mřížku tak, aby nevyčnívala
z mřížky ven. Rychlým pohybem pevně zatlačte na horní část. Nebojte
se vyvinout sílu.
2. Najemno nakrájené kousky se vsunou do sběrné nádobky, odkud je
můžete snadno odebrat.
3. Krájení na proužky nebo nudličky Položte zeleninu svisle na krájecí
mřížku a rychlým a pohybem pevně zatlačte na horní část.
4. Krájení zeleniny: Položte nakrájené proužky zeleniny na krájecí mřížku a zatlačte rychlým a pevným pohybem na horní část.
5. Krájení šťavnaté zeleniny, např. rajčat, papriky: Rozkrojte je napůl
a položte na krájecí mřížku dužinou nahoru a rychlým pohybem pevně zatlačte na horní část.
6. Nože a krájecí mřížku lze od nerezové rámu snadno oddělit. Zatlačte
na jazýček, jak je znázorněno na obrázku, a zdvihněte díl, který chcete vyjmout.
7. Pro vložení jiných nožů nebo krájecí mřížky zatlačte požadovaný díl
do rámu, dokud neuslyšíte cvaknutí.
8. K čištění krájecí mřížky odstraňte veškeré nečistoty zdvihnutím čisticí mřížky (jen ruční mytí). Kráječ Alligator lze snadno omýt pod teplou
tekoucí vodou (doporučeno) nebo v myčce.
POZOR! Nože Alligator jsou ostré jako břitva! Nikdy nepokládejte
prsty na nože! Uchovávejte mimo dosah dětí!
V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit
na svého místního prodejce značky Alligator.
Výrobce: EPU AG • info@alligators.se • www.alligators.se
Dovozce: Řídící Systémy, spol. s r.o.
Jablonecká 648/8, 460 01 Liberec, ČR.
www.mamedoma.cz, info@mamedoma.cz, +420 485 130 303
Nerezový kráječ Alligator je celosvětově patentovaný výrobek.

SK Nerezový krájač Alligator je švédsky vynález navrhnutý tak, aby
vám uľahčil a urýchlil prípravu pokrmov. Teraz môžete jediným pohybom nakrájať najemno cesnak, olivy, čili papričky, zázvor, orechy ... Možností je mnoho! V tejto malej príručke nájdete jednoduchý návod na to,
ako sa dá s mini krájačom Alligator pracovať. Ďalšie informácie a ukážkové video nájdete i na webových stránkach www.alligators.se.
Keďže sa nože nikdy nedotýkajú dna krájacej mriežky, zostávajú vždy
ostré. Na všetky výrobky značky Alligator sa vzťahuje dvojročná záruka.
Dúfame, že budete s vaším novým krájačom Alligator spokojný! Nerezový mini krájač Alligator je celosvetovo patentovaný výrobok.
Nerezový krájač ALLIGATOR so zbernou nádobkou
A. Podstavec B. Horná časť s nožmi C. Zberná nádobka
D. Čistiaca mriežka (2ks) E. Krajač
Krájanie
1. Pred použitím skontrolujte, či je čistiaca mriežka umiestnená na krájacej mriežke. Položte zeleninu na krájaciu mriežku tak, aby nevyčnievala z mriežky von. Rýchlym pohybom pevne zatlačte na hornú časť.
Nebojte sa vyvinúť silu.
2. Najemno nakrájané kúsky sa vsunú do zbernej nádobky, odkiaľ ich je
možné ľahko odstrániť.
3. Krájanie na prúžky alebo rezance: Položte zeleninu zvisle na krájaciu
mriežku a rýchlym pohybom pevne zatlačte na hornú časť.
4. Krájanie zeleniny: Položte nakrájané prúžky zeleniny na krájanie
mriežku a zatlačte rýchlym a pevným pohybom na hornú časť.
5. Krájanie šťavnaté zeleniny, napr. paradajok, papriky: Rozkrojte ich napoly a položte na krájanie mriežku dužinou hore a rýchlym pohybom
pevne zatlačte na hornú časť.
6. Nože a krájaciu mriežku je možné od nerezového rámu ľahko oddeliť.
Zatlačte na jazýček, ako je znázornené na obrázku, a zdvihnite diel,
ktorý chcete vybrať.
7. Pre vloženie iných nožov alebo krájacej mriežky zatlačte požadovaný
diel do rámu, kým nebudete počuť cvaknutie.
8. Na čistenie krájacej mriežky odstráňte všetky nečistoty zdvihnutím
čistiace mriežky (len ručné umývanie). Mini krájač Alligator je možné
ľahko umyť pod teplou tečúcou vodou (odporúčané) alebo v umývačke.
POZOR! Nože Alligator sú ostré ako britva! Nikdy nedávajte prsty na
nože! Uchovávajte mimo dosahu detí!
V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte obrátiť na svojho miestneho
predajcu značky Alligator.
Výrobca: EPU AG • info@alligators.se • www.alligators.se
Dovozca: Řídící Systémy, spol. s r.o.
Jablonecká 648/8, 460 01 Liberec – Staré Město
www.mamedoma.sk, info@mamedoma.sk +421 949 136 150
Nerezový krájač Alligator je celosvetovo patentovaný výrobok.

