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su dviejų programų reguliavimu - vokiečių kokybės garantas. Pjaustyklė pagaminta iš
plastiko, be švino ir kadmio priemaišų. Šis modernus prietaisas išpildys visus Jūsų lūkesčius. Peiliai pagaminti iš
nerūdijančio grūdinto plieno. Nedarbinė pjaustyklės padėtis paženklinta raide P. Plaukite ją šaltu arba šiltu tekančiu
vandeniu ir nedėkite į indų plovimo mašiną. Pjaunantį pagrindinį peilį laikas nuo laiko galite pakeisti nauju.
Kiekvieną atskirą dalį galite užsisakyti telefonu ir mes Jums išsiųsime paštu, kai apmokėsite sąskaitą. Už pašto
išlaidas priskaičiuojamas pašto mokestis.
Dirbdami šia pjaustykle, būtinai naudokite prie jos pridedamą laikiklį, kuris kartu yra ir citrusinių vaisių spaustuvas.
Naujas specialus laikiklis turi 4 plieninius smaigalius, kurie Jums padės be vargo ir pavojaus prilaikyti pjaustant.
Pjaustant šiuo laikikliu nelieka likučių. Laikiklio slydimas padidintais kraštais neleis nuslysti pirštams ir taip pat
apsaugos nuo pjaustyklės paviršiaus sugadinimo.

NAUJA: dvi reguliuojamos rankenėlės!

Neslystančios kojelės.

Aukščio reguliavimas: su kaire rankenėle galima nustatyti aukštį nuo 1 iki 9 mm. Ši rankenėlė gali būti
sukama pirmyn ir atgal.
Padėtis 1, 2 - supjaustome apie 1 ir 2 mm storio griežinėlius.
Pvz.: tinka agurkams, ridikams, ridikėliams, morkoms, kopūstams
šiaudeliais, svogūnams, bulvėms (traškučiams) …
Padėtis 3, 4 - supjaustome apie 3 ir 4 mm storio griežinėlius.
Pvz.: tinka paprikai, pomidorams, porams, kaliaropėms, kopūstams ....
Padėtis 5, 6 - supjaustome apie 5 ir 6 mm storio griežinėlius.
Pvz.: tinka apelsinams, obuoliams, cukinijoms.....
Padėtis 7, 8, P - supjaustome apie 7-9 mm griežinėlius. Su šia aukščio
padėtimi tinka pjaustyti bulves šiaudeliais.
Peilių nustatymas
Su dešine rankenėle nustatome peilius šiaudelių pjaustymui.
Ji gali būti sukama tik į kairę pusę, pagal rodyklę.
Padėtis 1
Pvz.: tinka agurkams, ridikėliams, morkoms, kopūstams šiaudeliais,
svogūnams, bulvėms (traškučiams) griežinėliais.
Padėtis 2
Su stambiais peiliais pjaustome bulves, morkas, kaliaropes šiaudeliais
apie 7 mm storio, svogūnus ir kopūstą gabaliukais.
Padėtis 3
Su smulkiais peiliukais pjaustome agurkus, ridikus šiaudeliais apie
3mm storio.
Padėtis 4
su vidutiniais peiliukais pjaustome daržovės azijietiškiems patiekalams šiaudeliais: ridikus, salierus,
obuolius ir t.t apie 5mm storio.
Keletas patarimų:
• dirbkite ne jėga, o judesiu
• lupdami svogūną palikite šaknį
• kopūsto galvą perpjaukite per pusę ir pradėkite pjaustyti nuo krašto
• pjaustant bulves šiaudeliais dėkite išilgai
• nusidažiusi pjaustyklė nuo morkų lengvai išvaloma skudurėliu ir trupučiu sviestu.
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