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CZ Struhadlo na sýr
Návod k použití

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto 
výrobku.

Před prvním použitím si pečlivě pře-
čtěte tento návod. Návod uschovejte i 
pro pozdější nahlédnutí. Pokud tento 
výrobek předáte další osobě, předejte jí 
i tento návod. Výhodou tohoto ručního 
struhadla na sýr je jeho funkčnost strou-
hání a možnost uskladnění rozbaleného 
sýra. Ideální pro použití v domácnosti, 

v jídelnách a restauracích. Jednoduché 
čištění zajišťuje splnění všech hygienic-
kých požadavků.

Rozložení struhadla
Spodní část struhadla oddělíte oto-
čením po směru hodinových ručiček. 
Horní část struhadla oddělíte otočením 
proti směru hodinových ručiček. Víčko 
spodní části oddělíte odejmutím od 
spodní části.

víčko

posuvná destička

horní část

spodní část
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Plnění struhadla sýrem
1) Rozeberte horní část struhadla.

2)  Otáčením vytočte posuvnou destičku 
a vyjměte ji (na vyšroubování můžete 
použít složenou kličku ve víčku spod-
ní části).

3) Struhadlo naplňte sýrem.

4)  Vložte posuvnou destičku a uchopte 
ji na závit.

5) Složte struhadlo.

Použití

Po naplnění sýrem a složení struhadla 
držte horní část pevně v ruce a spodní 
točte proti směru hodinových ručiček. 
Ze spodní části pak bude padat nastrou-
haný sýr.

Údržba

Dle potřeby vždy rozeberte struhadlo, 
umyjte všechny části struhadla a osušte 
utěrkou. Struhadlo složte.

Ochrana životního prostředí

Po uplynutí doby životnosti produktu 
nebo v okamžiku, kdy by oprava byla 
neekonomická, produkt nevhazujte do 
domovního odpadu. Za účelem správné 
likvidace výrobku jej odevzdejte na 
určených sběrných místech, kde budou 
přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat 
cenné přírodní zdroje a napomáháte 
prevenci potenciálních negativních do-
padů na životní prostředí a lidské zdraví, 
což by mohly být důsledky nesprávné 
likvidace odpadů. Další podrobnosti si 
vyžádejte od místního úřadu nebo nej-

bližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou 
být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku 
zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte 
servisní oddělení. Při použití výrobku se 
řiďte pokyny uvedenými v přiloženém 
návodu k použití. Na reklamaci nebude 
brán zřetel, pokud jste výrobek pozmě-
nili či jste se neřídili pokyny uvedenými 
v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

-  na přirozené opotřebení funkčních čás-
tí výrobku v důsledku jeho používání

-  na servisní zásahy související se stan-
dardní údržbou výrobku (např. čištění, 
výměna dílů podléhajících běžnému 
opotřebení … ) 

-  na závady způsobené vnějšími vlivy 
(např. klimatickými podmínkami, praš-
ností, nevhodným použitím apod.)

-  na mechanická poškození v důsledku 
pádu výrobku, nárazu, úderu do něj 
apod.

-  na škody vzniklé neodborným zachá-
zením, přetížením, použitím nespráv-
ných dílů, nevhodného příslušenství či 
nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly 
řádně zabezpečeny proti mechanické-
mu poškození při přepravě nese riziko 
případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případ-
né změny v návodu k použití a neručí za 
možné tiskové chyby.
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