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Operation instructions
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lET OP

de gebruiksduur en levensduur van de snijmachine voor fruitpartjes wordt verlengd als u zich  nauwgezet 
aan de onderstaande instructies houdt. Maak het apparaat vóór en na elk gebruik grondig schoon 
waarbij u de onderstaande reinigingsinstructies in acht neemt. Minimaliseer het gebruik van alkalische 
 reinigingsmiddelen omdat deze putjes kunnen veroorzaken op de afwerking en deze dof kunnen maken.

WAARSCHUWInG

de messen zijn zeer scherp. 
ga voorzichtig te werk als u het apparaat gebruikt en pas op dat u zich niet snijdt aan de scherpe randen 
en aan de messen.

HET GEBRUIK

1. plaats de snelle snijmachine op een stevig werkblad of aanrecht.
2. til het stootblok op en plaats het product op de meseenheid.
3. Haal uw hand en vingers uit het snijgedeelte en breng het stootblok met een krachtige, snelle beweging 

omlaag zodat het product door de messen wordt fijngehakt.
4. Maak het apparaat grondig schoon als u klaar bent met fijnhakken en neem daarbij de onderstaande 

reinigingsinstructies in acht.
5. neem contact op met de klantenservice als het apparaat tijdens het eerste gebruik niet naar behoren 

werkt 

REInIGInG

1. til het stootblok op en plaats het product op de meseenheid.
2. Haal de schroeven uit de onderkant van het frame om de meseenheid vrij te maken.
3. Maak het stootblok, de meseenheid en het frame grondig schoon.
4. Volg de omgekeerde procedure voor de hermontage.

DE SMERInG

indien gewenst smeert u de geleidestangen in met minerale olie of food-grade vet of smeert u ze in met 
paraffine. smeer ze niet in met bak- en braadolie.
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PlEASE nOTE

Careful and close adherence with the below instructions will help enhance the operation and longevity of 
your fruit Wedge Quick slicer. ensure to thoroughly clean the device prior and after each use, complying 
by the cleaning instructions below. Minimize the use of alkaline cleansers as they may cause pitting and 
dulling of the finish.

SAFETY REMInDER

the blades are very sharp.  
please exercise caution when handling and operating the machine and keep hands away from all cutting 
edges and blades.

TO OPERATE

1. place the Quick slicer on a firm work surface or countertop.
2. Lift the push block and place the produce on the blade assembly.
3. remove hand / fingers from the cutting area and with a strong, quick thrust bring the push block down 

to force the produce through the blades.
4. Clean the machine thoroughly after wedging is completed, adhering to the cleaning instructions below.
5. if the unit fails to properly operate during its first use, call customer service 

ClEAnInG

1. Lift the pusher block and place the produce on the blade assembly.
2. remove screws from the bottom of the frame to release the blade assembly.
3. thoroughly wash the push block, blade assembly, and the frame.
4. reassemble by reversing the above procedure.

TO lUBRICATE

as needed, lubricate the guide rods with mineral oil, food grade grease, or rub them with paraffin.  
do not lubricate with cooking oil.


