
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Introduceți 4 baterii AA (1) în dispozitiv.
2. Fixați vârful inferior (2) în centrul fructelor sau legu-

melor.
3. Apăsați pe partea laterală a celui de-al doilea ax de 

fixare a lamei (3) pentru a permite reglarea. Așezați 
bine lama deasupra fructelor sau legumelor.

4. Fixați al treilea accesoriu cu vârful (4) în partea de 
sus a fructului.

5. Apăsați butonul de pornire-oprire (5).
6. Când aparatul a decojit fructele sau legumele puse, 

opriți aparatul apăsând butonul de pornire-oprire 
(5).

7. Scoateți fructele sau legumele și ștergeți accesoriul.

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

• Aparatul de curățat automat QuickPeel StyleBuddy® poate fi utilizat, curățat sau întreținut de adulți. 
Persoanele cu abilități fizice, mentale și senzoriale reduse, precum și persoanele neexperimentate, 
ar trebui să folosească peelerul automat sub îndrumare sau în prezența unei persoane cu experiență 
adultă.

• Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
• Nu lăsați dispozitivul lângă obiecte inflamabile.
• Nu utilizați dispozitivul dacă observați că este deteriorat.

CURĂȚENIE SI MENTENANȚĂ

Ștergeți dispozitivul cu o cârpă umedă după utilizare. Nu utilizați agenți de curățare puternici. Aparatul 
nu este potrivit pentru mașina de spălat vase, evitați apa.

QUICKPEEL APARAT DE DECOJIT AUTOMAT

Eliminarea corespunzătoare a deșeurilor Simbolul tăiat cu coșul cu roți de pe produsul dvs. sau de pe ambalajul acestuia indică faptul 
că acest produs nu va fi considerat deșeuri menajere în UE. Asigurându-vă că acest produs este aruncat intr-un cos corespunzator 
aparatelor, astfel veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate 
de manipularea necorespunzătoare a deșeurilor acestui produs. Reciclarea materialelor ajută la protejarea naturii și a resurselor naturale. 
Pentru informații mai detaliate despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul local civic, serviciul de eliminare a deșe-
urilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul. Declarația producătorului că produsul respectă cerințele directivelor 
UE aplicabile.

ÎNLOCUIREA LAMEI

Când lama devine uzată după o utilizare pe termen lung, înlocuiți-o cu una nouă. În partea inferioară a 
aparatului (6) găsiți 2 lame noi. Scoateți lama veche și înlocuiți-o cu una nouă.


