
WONDER MAGIC 

 

Συγχαρητήρια για την αγορά του Wonder Magic. Για καλύτερα αποτελέσματα, 
παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το 
προϊόν. 

Το Wonder Magic είναι ο ευκολότερος, γρηγορότερος και ο πιο εύχρηστος τρόπος για να 
τεμαχίσετε, να κόψετε σε κύβους, όλα τα είδη λαχανικών, φρούτων τυριών κτλ.  

Με ένα απλό βήμα, τα τρόφιμα σας θα κοπούν τέλεια και θα είναι συγκεντρωμένα σε ένα 
πρακτικό δοχείο. 

Το Wonder Magic, θα είναι ο τέλειος βοηθός σας στην κουζίνα. Με τον πρακτικό του 
σχεδιασμό και τις λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι, είναι ο γρηγορότερος, καθαρότερος και 
ασφαλέστερος τρόπος να ετοιμάσετε σαλάτες, φρουτοσαλάτες, τηγανιτές πατάτες και 
πολλά ακόμη πιάτα.  

Οδηγίες συναρμολόγησης 

1.Αναποδογυρίστε τη βάση (Εξάρτημα Νο. 2) και τοποθετήστε το δίσκο (Εξάρτημα Νο. 1) 
στο πλέγμα. Σπρώξτε εντελώς μέσα. Γυρίστε τα κλιπ προς τα έξω για να ασφαλίσετε το 
δίσκο σταθερά στη θέση του (Φωτογραφία Β). 

2. Γυρίστε τη βάση πίσω στην κανονική της θέση. 

3. Κρατήστε το επάνω τμήμα (Εξάρτημα Νο. 5) πάνω από τη βάση (Εξάρτημα Νο. 2) σε 
γωνία 90ο και στερεώστε το στις γωνίες εκατέρωθεν της βάσης. Σπρώξτε προς τα κάτω 
(Φωτογραφία C). 

4.Επιλέξτε μία από τις λεπίδες (Εξάρτημα Νο.3 ή Εξάρτημα Νο.4) ανάλογα με το είδος 
κοπής που θέλετε και εφαρμόστε πάνω στον υπόλοιπο χώρο των εγκοπών (Φωτογραφία 
D). Σπρώξτε το εξάρτημα λεπίδας προς το επάνω τμήμα, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του 
και να είναι καλά κουμπωμένο στο επάνω τμήμα. 

Σημείωση: Το εξάρτημα της λεπίδας κλειδώνει όταν είναι στραμμένο προς το επάνω τμήμα 
(Φωτογραφία E).  

5. Τοποθετήστε ένα από τα διάφανα δοχεία (το μεγάλο ή το μικρότερο) στο επάνω τμήμα. 
Περιστρέψτε για να κλειδώσει στη θέση του  (Φωτογραφία F). 

6. Όταν θέλετε να αφαιρέσετε ή να αλλάξετε τη λεπίδα, πιέστε προς τα κάτω με τους 
αντίχειρες και έπειτα αποσυνδέστε από τη βάση (Φωτογραφία G). 

7. Η ακονισμένη πλευρά των λεπίδων πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κάτω. 
Βεβαιωθείτε ότι το σημείο που ξεχωρίζει από τις λεπίδες (βλέπε μαύρο βέλος στην εικόνα) 
ταιριάζει με την οπή στο καπάκι του Wonder Magic σας. 

 

 

 

 



Οδηγίες χρήσης 

1. Τοποθετήστε το τρόφιμο που θέλετε να κόψετε στο δίσκο (Εικόνα 1). 

2. Τοποθετήστε το ένα χέρι πάνω στο διάφανο δοχείο και το άλλο χέρι στην επίπεδη 
επιφάνεια του επάνω τμήματος. Πιέστε προς τα κάτω και το τρόφιμο θα κοπεί και 
αυτόματα θα συλλεχθεί στο δοχείο. Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν θέλετε κόψετε σε 
κύβους ή να ψιλοκόψετε τα τρόφιμα (Εικόνα 2). 

3. ‘Όταν τελειώσετε, αναποδογυρίστε το Wonder Magic, έτσι ώστε το διάφανο δοχείο με τα 
κομμένα τρόφιμα να βρίσκετε από κάτω (Εικόνα 3). 

4. Ξεβιδώστε το διάφανο δοχείο από το επάνω τμήμα (Εικόνα 4). 

5. Και εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το κομμένο φαγητό, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, 
είναι να βάλετε το καπάκι στο δοχείο. 

Καθαρισμός 

Να καθαρίζετε πάντα το Wonder Magic πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Όλα τα 
εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν με καυτό νερό και σαπουνάδα ή στο πλυντήριο πιάτων. 

1. Αφαιρέστε το διάφανο δοχείο (εάν είναι συνδεδεμένο) περιστρέφοντας το για να 
ξεκουμπώσει. 

2. Αφαιρέστε τη λεπίδα από το επάνω τμήμα (Δείτε τις Οδηγίες Συναρμολόγησης Ν.6). 

3. Διαχωρίστε το επάνω τμήμα από τη βάση, σηκώνοντας το επάνω μέρος σε γωνία 90ο και 
τραβώντας προς τα πάνω (Φωτογραφία Η). 

4. Γυρίστε τη βάση ανάποδα. Πιέστε τα δυο κλιπς προς τα μέσα (θα ακούσετε ένα κλικ) 
(Φωτογραφία 1). 

5. Γυρίστε ξανά τη βάση και πιέστε το στρογγυλό δίσκο  μέσα από το πλέγμα με τους 
αντίχειρές σας. Έτσι θα μπορέστε να καθαρίστε το δίσκο και το πλέγμα σχολαστικά 
(Φωτογραφία  J). 

6. Αφαιρέστε εντελώς το στρογγυλό δίσκο. (Φωτογραφία Κ). 

7. Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων ή πλύνετε με καυτό νερό και 
σαπουνάδα. 

Προσοχή  

Οι λεπίδες είναι κοφτερές. Συνιστάται ο προσεκτικός χειρισμός ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 
του καθαρισμού και της συναρμολόγησης. 


