Konzervnyitók
DK45 és DK103-106

Általános leírás

DK106 Biztonságos konzervnyitó II.

Helyezze a konzervet egy alsó konyhaszekrényre. Nyissa ki a nyeleket és
helyezze a konzervnyitót a konzerv pereméhez. Csukja össze a konzervnyitót,
hogy az rászoruljon a konzervre. Tartsa a konzervnyitót vízszintesen, majd
tekerje a konzervnyitó fejét. Az eltávolított fedelet a még zárt konzervnyitóval
emelje fel, és egy szemetesvödör felett nyissa ki a konzervnyitót, hogy egybıl ki
is dobja a fedelet. Alaposan figyeljen oda, hogy lehetıleg a konzerv éles
felületével minden kontaktust kerüljön.
DK103 – Chef’n EZ Squeeze (könnyen összenyomható)
Az ez Squeeze gyorsan és egyszerően távolítja el a fedelet, mindehhez pedig
csak egy kezére lesz szüksége.
Szúrja át a fedelet a vágó késsel és egy pár nyomás a SavvyGrip zárkilincses
nyeleken… és máris kinyílt a konzerv!

Tájékozódás

A fekete konzervnyitón a szürke kioldó gomb a készülék tetején, közép tájt
található.

Használata:

Csúsztassa el a kioldó gombot, hogy kinyissa a konzervnyitót. A gomb a
készülék tetején, közép tájt található. A kiálló gombot érezni fogja, ha végig
húzza az ujját a készülék tetején. Miután a nyelek kioldódtak, helyezze a
konzervnyitó vágó kését a konzerv pereméhez. A nyelek összenyomásával a
fedél átszúródik. A konzerv kinyitásához annyiszor nyomja össze a nyeleket, míg
a kört be nem fejezte.
Tegye le a konzervet és engedje el a nyelet, majd tolja vissza a kioldó gombot és
végül a nyeleknél található mágneses végének a segítségével távolítsa el a
fedelet.
A mágneses vég a nyelek végén található. Ha végighúzza az ujját a nyélen,
akkor egy kör alakú mágnest fog a nyél végén érezni. Segítségével felemelheti a
levágott fedelet és kidobhatja azt a kukába.
DK104 Cullinare MagiCan konzervnyitó (automatikus konzervnyitó)

Általános leírás

A MagiCan Auto konzervnyitó segítségével a legegyszerőbb módon nyithatja ki a
konzerveket. Egy gombnyomásra automatikusan elengedi a fedelet, könnyő
használni, valamint tiszta és biztonságos.

Figyelem!

A fedél eltávolítása után körültekintıen bánjon a konzervvel.

Tájékozódás

Vegye a kezébe a konzervnyitót úgy, hogy a tekerı feje legyen Öntıl a
legtávolabb. A konzervnyitó tekerı feje alatt található a vágókés.

A konzervnyitó alján, baloldalon, félúton található egy négyszögletes kismérető
gumigomb, ami elengedi a vágókést.
A jobb oldalon egy nagymérető, négyszögletes gumigomb található. A gomb
kinyílik, amennyiben a baloldali gomb is nyitva van. Visszanyomásával zárjuk a
konzervnyitót.
A nagymérető gumigomb érintése nélkül, nyomja meg a kismérető
négyszögletes gumigombot (hogy kiengedje a vágókést). Helyezzen el egy
konzervet a konzervnyitóban, úgy hogy a vágókés a konzerv peremével
érintkezik. Nyomja meg a nagymérető, négyszögletes gumigombot, hogy a
konzervet a helyére zárja.
Tekerje a fejet a fedél eltávolításához.
A kismérető négyszögletes gumigomb megnyomásával távolítsa el a fedelet a
vágókéstıl. Kerülje a nagymérető gumigomb megérintését, miközben eltávolítja
a fedelet. Amint a fedelet eltávolította, visszanyomhatja a nagymérető
gumigombot.
DK106 Safetycan II (biztonságos konzervnyitó)

Általános leírás

Mivel a Safetycan nyitáskor folyamatosan behajtja a konzerv peremét, így a
nyitás után félelem nélkül nyúlhat a konzervbe. Nem hagy éles peremet! A
konzervnyitó különleges formájú nyelének köszönhetıen két haszna is van:
nemcsak a hagyományos konzerveket lehet vele kinyitni, hanem a győrővel
ellátott konzervekkel is megbirkózik.

Tájékozódás

A nyél elejének egyik oldalán található a tekerı fej, a másik oldalán pedig a
vágókés, melyet egy félkör alakú fémrúd ölel körül. A nyél fogó végénél egy
kampó található, ami segít a győrővel ellátott konzervek kinyitásánál.
A konzerv kinyitásához tekerje a konzervnyitó fejét az óra irányával ellentétesen,
hogy felemelje a kicsi fém vágókést, ami lehetıvé teszi, hogy behelyezze a
konzervet a vágókés alá. Így a vágókést körül ölelı fémrúd a konzerv felett lesz.
Ezután tekerje a fejet az óra járásának megegyezıen. Így a konzerv beszorul a
vágókések közé. Tekerje a fejet addig, míg körbe nem ér a konzerven. A
konzervnyitó mechanikája folyamatosan behajtja a konzerv peremét, így se a
konzervnek, se a fedélnek nem marad éles a széle.
A győrőnyitó használata egyszerő. Akassza be a kampót a győrőbe és húzza
felfelé, így a győrő eltávolodik a konzervtıl.

A konzervnyitók tisztítása

A konzervnyitók tisztításához használjon nedves törlıkendıt és
szabadalmaztatott tisztítószert. Törölje át a konzervnyitó testét.
A vágókés tisztításához használjon benedvesített kefét. Alaposan szárítsa meg a
konzervnyitó testét és vágó mechanizmusát, mielıtt eltenné.

Figyelem!
Soha ne áztassa be vízbe, vagy rakja bele mosogatógépbe a
konzervnyitókat, mert nem vízállóak.

