
NAVODILA ZA UPORABO

1. V napravo vstavite 4 baterije AA (1).
2. Na sredino sadja ali zelenjave zapičite spodnji 

koničast nastavek (2).
3. Pritisnite na stranski del drugega nastavka z rezi-

lom (3), da omogočite reguliranje. Rezilo dobro 
namestite na vrhnji del sadja ali zelenjave.

4. Tretji nastavek s konico (4) zapičite v vrhnji del 
sadja.

5. Pritisnite na gumb za vklop-izklop (5). 
6. Ko lupilec olupi izbrano sadje ali zelenjavo, 

ugasnite napravo s pritiskom na gumb za vklop-
-izklop (5).

7. Odstranite sadje ali zelenjavo in obrišite pripo-
moček.

VARNOSTNA OPOZORILA

• Samodejni lupilec QuickPeel StyleBuddy® lahko uporabljajo, čistijo ali vzdržujejo odrasli. Osebe z 
zmanjšanimi fizičnimi, psihičnimi in senzoričnimi sposobnostmi ter neizkušene osebe naj samodejni 
lupilec uporabljajo pod mentorstvom ali v prisotnosti odrasle izkušene osebe.

• Pripomoček shranjujte izven dosega otrok.
• Pripomočka ne puščajte v bližini vnetljivih predmetov.
• Pripomočka ne uporabljajte, če opazite, da je poškodovan. 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pripomoček po uporabi obrišite z vlažno krpo. Ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev. Pripomoček ni 
primeren za pranje v pomivalnem stroju, izogibajte se vodi.

SAMODEJNI LUPILEC QUICKPEEL

Pravilno odlaganje odpadkov: Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega izdelka ne 
smemo šteti za gospodinjski odpadek po EU. Če boste poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne 
posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga 
pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za 
odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv 
EU. 

MENJAVA REZILA 

Ko rezilo po dolgoročni uporabi postane topo, ga nadomestite z novim. Dve novi rezili najdete v spo-
dnjem delu naprave (6). Ostranite staro rezilo in ga zamenjajte z novim.


