Кухонний комбайн-подрібнювач
Reverso
Інструкція з експлуатації
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Будь ласка, обов’язково ознайомтеся з інструкцією
перед використанням!

Введення
Reverso - інноваційне кухонне пристосування для рубки (м’яса), різання, перемелювання, змішування, збивання і замісу (тіста). Його секрет в
спеціальному гострому ножі (серповидної форми) з нержавіючої сталі,
який обертається за і проти годинникової стрілки, що дозволяє різати і
шинкувати в одному напрямку, і змішувати в іншому.
Reverso - найбезпечніший комбайн в світі, оскільки блок електромотора
не включиться, якщо контейнер відкритий. Закрийте кришку, і замок активізується.

Конструкція Реверсо:
1. Кришка;
2. Контейнер;
3. Блок електромотора;
4. Кнопка реверсу;
5. Автоматичний
перемикач;
6. Збивачка;
7. Дистанцер.
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Збірка і експлуатація
Встановіть блок електромотора на рівну горизонтальну поверхню.
Встановіть робочий контейнер так, щоб його ручка була направлена
вліво. Поверніть контейнер вправо, щоб ручка перемістилася в середнє
положення. Контейнер щільно зафіксується.
Потім насадіть потрібну головку на центральну вісь робочого контейнера і щільно притисніть її, до фіксації.
Помістіть продукти в робочий контейнер (якщо продуктів трохи або вам
потрібно подрібнити горіхи, встановіть в контейнер дистанцер).
Тепер встановіть кришку і повертайте її проти годинникової стрілки до
щільної фіксації.
Увага! Пристрій не буде працювати, поки ви не зафіксуєте
кришку. Повертайте проти годинникової стрілки до клацання.
Увімкніть Реверсо в розетку - і він готовий до роботи.
Увага! При інтенсивному використанні робочий контейнер може помутніти. Його можна замовити окремо: артикул виробу № 010.
Не вмикайте Реверсо на занадто довгий час.
Нормальний час безперервної роботи становить максимум 30 секунд.

4

Правильна робота з реверсом

Унікальна функція автоматичного реверсу (режими прямого і зворотнього
обертання) дозволить вам використовувати цей комбайн як міксер, блендер,
мішалку, збивачку, терку, подрібнювач
або млин!

Використовуйте пряме обертання
для натирання, нарізування і перемелювання. Для цього після
збірки натисніть праву кнопку
на пристрої.

Використовуйте зворотнє обертання
для збивання, розтирання, перемішування і збивання. Для цього після
збірки натисніть ліву кнопку на
пристрої.

Увага! Пристрій не буде працювати, поки ви не зафіксуєте кришку.
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Комбайн Реверсо з функцією автоматичного
реверсу
Використовуйте Реверсо для швидкого приготування різноманітних
страв - і отримуйте від цього задоволення!
Овочі, фрукти, спеції, горіхи, шоколад або твердий сир: ваш Реверсо
впорається з усім!

Функція реверс
Завдяки геніальній конструкції лез реверс, комбайн Реверсо здатний
приготувати безліч страв, які вам доводиться готувати щодня, легко і з
ще більшою ефективністю, ніж будь-коли. Найважливіші операції сучасної кулінарії: нарізання і натирання, подрібнення і розтирання, збивання
і змішування - тепер просто дитяча забава для комбайна Реверсо.
Самозакріплююча головка з лезами має чудову функцію реверсу: одна
кромка лез, гостра, як бритва, дозволяє дрібно нарізати продукти, тоді як
протилежна скруглена кромка служить для перемелювання і натирання
спецій і твердих продуктів.
Ще однією інновацією є революційна функція самозакріплення, якою
оснащені головки для нарізування і збивання. Ця функція забезпечує
надійну фіксацію головок під час роботи і гарантує легке виймання.
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Чистка
Вимикайте прилад перед чищенням!
Ні в якому разі не мийте блок електромотора в посудомийній машині,
в проточній воді або в раковині. Його слід ретельно протирати вологою
ганчіркою.
Щоб не пошкодити лезо, його слід промивати під струменем води. Всі
інші компоненти можна мити в посудомийній машині.
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