




PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Mechanizm regulacji grubości
• Górna płyta pozwala ustawić grubość cięć. Grubość można 
ustawić na maksymalnie 10 mm (3/8").
• Pokrętło ułatwia regulację grubości. Górna płyta przesuwana 
w górę i w dół.

Płyta górna

Pokrętło do regulacji 
grubości

Naciśnn pokrętło
Trzymaj pokrętło wciśnięte podczas 
Kręć pokrętłem, aby ustawić żądaną grubość.

• Oznaczenie w mm pozwala na 
dokładną regulację grubości.

Wózek i jego popychacz
• Mandolina REVOLUTION jest dostarczana z 
wózkiem i popychaczem. Ze względów 
bezpieczeństwa należy zawsze korzystać z wózka 
i popychacza. Wózek łatwo przesuwa się wzdłuż 
prowadnic Mandoliny i na pewno z nich nie 
wyskoczy.
• Umieść p• Umieść produkty w wózku (duże warzywa lub 
owoce powinny być uprzednio przycięte na 
mniejsze kawałki, aby zmieściły się w wózku).
• Wypośrodkuj popychacz na wózku.
• Docis• Dociskaj popychacz podczas cięcia. Popychacz 
popycha żywność w kierunku ostrzy. Płytka 
dociskowa popychacza ma bolce i kołki, które 
zapobiegają przesuwaniu się żywności. Płytka 
popychacza zamontowana jest na sprężynie, 
która pomaga docisnąć żywność, a następnie 
powoli uwalnia ją, gdy warzywa lub owoce 
zmniejszają się po zmniejszają się po każdym cięciu.
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Wskazówka dla 
jeszcze lepszego 
cięcia: zwilżyć 
górną płytę 
przed cięciem

Plasterki

Karbowane plasterki

Używać tylko ząbkowanej strony noża

Uwaga: korzystając z ostrza Julienne należy zawsze założyć ostrze 
poziome stroną z mikro ząbkami skierowaną w kierunku uchwytu.

PODWÓJNE OSTRZE JULIENNE 4/10 mm REF.2015.92

OPCJA: PODWÓJNE OSTRZE JULIENNE 2/7 mm REF.2015.93
dostarczane razem z pudełkiem do przechowywania ostrzy.

Odstęp między 
ząbkami 4 mm

Odstęp między 
ząbkami 10 mm

Odstęp między 
ząbkami 2 mm

Odstęp między 
ząbkami 7 mm

Usuń 
pudełko

Pojemnik na ostrza Julienne 

umieszczony pod mandoliną musi 

zostać usunięty podczas 

użytkowania lub czyszczenia.

Wymień 
pudełko
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Krajalnica Swing plus umożliwia wycinanie kratki w bezpieczny sposób. Użyj 
ząbkowanej strony ostrza poziomego. Ustaw grubość. Wybierz jak najmniejszą 
grubość. Kratkę można uzyskać poprzez przekręcanie popychacza o ćwierć 
obrotu po każdym cięciu. Pojedyncze cięcie nie spowoduje po-wstania kratki 
należy wykonać dwa cięcia pod przeciwstawnymi kątami. Popychacz oferuje 
nie-zrównane bezpieczeństwo, ponieważ w przeciwieństwie do innych mandolin 
dostępnych na rynku popychacza można używać podczas tworzenia kratki..

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE
• Korpus i stopy Mandoliny wykonane są ze stali nierdzewnej i można je myć w 
zmywarce.
• Wytrzyj Mandolinę po czyszczeniu i przechowuj ją w suchym miejscu.
• Pojemnik na ostrza Julienne umieszczony pod Mandoliną może zostać zdjęty 
do czyszczenia.

PORADY

Wózek i popychacz (plastik lub stal nierdzewna)
W celu dokładnego wyczyszczenia wózek można 
zdjąć. Aby zdjąć wózek, po prostu zsuń go z ramy 
Mandoliny.
W W celu dokładnego wyczyszczenia popychacza można 
rozebrać go na części. Nakrętka na górze popychacza 
uwalnia wałek oddzielając ergonomiczną kopułę od 
wewnętrznej części i zwalniając sprężynę. Aby 
zwolnić nakrętkę, należy ją poluzować poprzez 
przekręcenie w lewo. Igieł ze stali nierdzewnej nie da 
się zdemontować. Po czyszczeniu złożyć popychacz.
OOstrza
Horyzontalne ostrza i ostrza Julienne są wykonane z 
wysokiej jakości stali węglowej i można je 
bez-piecznie myć w zmywarce, jednak mycie ręczne 
wydłuży ich żywotność. W przypadku ostrzy Ju-lienne 
do czyszczenia powierzchni między zębami można 
użyć szczoteczki.

W celu uzyskania optymalnych rezultatów wlej od czasu do czasu trochę oleju 
spożywczego do układu Cube System. Regularnie smaruj ramę, aby zapewnić 
lepsze przesuwanie wózka.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Mandolina de Mandolina de Buyer to krajalnica do warzyw / owoców to urządzenie 
zapewniające największe bezpieczeństwo podczas wykonywania cięć. 
Wymaga jednak użycia ostrych ostrzy, z którymi nale-ży obchodzić się 
ostrożnie. Prosimy o przestrzeganie następujących zasad:
• Ze względów bezpieczeństwa zawsze należy używać wózka i popychacz. 
• Ramię Mandoliny i ostrza (ostrza poziome i ostrza Julienne) należy zawsze 
trzymać tylko za uchwyty.
• Nigdy nie • Nigdy nie wykonywać żadnych regulacji poprzez bezpośredni kontakt z 
ostrzem.
• Trzymać z dala od dzieci.




