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Rivjärnet kan användas till att skära grönsaker och frukt.•
Produkten är avsedd för mängder som förekommer i pri-
vata hushåll och inte för kommersiell användning.
Se till att barn inte kommer åt förpackningsmaterialet.•
Det utgör bl.a. en kvävningsrisk! 
Knivbladen i tillbehören och strimlaren är vassa resp.•
spetsiga! 
Håll barn på avstånd från rivjärnet och förvara det utom
deras räckhåll. Hantera knivinsatserna försiktigt. 
Om frukt- eller grönsaksbitarna är korta måste du alltid
använda frukt- och grönsakshållaren med fingerskydd.
Stäng alltid skyddsfliken när du använder julienne-
bladen. Skyddsfliken får endast öppnas när multiriv-
järnet ska rengöras. Hantera julienne-bladen varsamt
vid rengöring. Ställ alltid inställningsratten på när
julienne-bladen inte längre används. 

Skära skivor
Ta fram det1.
släta eller 
räfflade 
knivbladet 
ur förvarings-
lådan.  

Skjut in kniv-2.
bladet på ske-
norna på multi-
rivjärnets
insida och
tryck fast det
tills du hör och
känner att det
fixeras.

Vrid på ratten3.
för

steglös inställ-
ning av 
skivornas
tjocklek.

Fäll ut stödet vid behov.4.
Skära strimlor

Sätt det släta knivbladet i multirivjärnet och ställ in1.
önskad skivtjocklek. 

Dra ut ratten2.
för justering
av strimlornas
bredd och vrid
på den till
önskad bredd.
Den millime-
terbredd som
önskas ska
peka uppåt.

För grönsaken eller frukten först över julienne-bladen3.
och sedan över det släta knivbladet.
Ställ alltid tillbaka inställningsratten på efter4.
användning, så att ingen kan skada sig på julienne-
bladen.

Frukt- och grönsakshållare med fingerskydd
Tryck ner frukt- och grönsakshållaren i den frukt m

eller grönsak som ska skäras.
Om ”tag-m

garna” på
frukt- och
grönsakshål-
larens under-
sida inte ger
ett tillräckligt
bra grepp drar

du isär frukt- och grönsakshållaren en smula. Då syns
fyra pinnar på undersidan. Tryck in dessa i frukten
eller grönsaken. Tryck ihop grönsaksskäraren
efter hand medan du skär upp livsmedlet.

Click !

Handtag

Inställning av strimlornas bredd (3, 6 eller 12 mm)

Spärr för knivblad (på undersidan)

Uppfällbart stöd

Steglös justering av skivornas 
tjocklek (0 – 7 mm)

Frukt- och grönsakshållare med fingerskydd

Skåra för placering ovanpå en skål

för släta skivor

för räfflade skivor

Julienne-blad

Förvaringslåda

Översikt (följande delar ingår) 

Rengöring
Ställ spärren tillm

knivbladen på 
och ta bort kniv-
bladet. 

Dra upp fliken så m

att du kan rengöra
julienne-bladen.

Var 
försiktig. 

       Det finns risk för att du skadar dig på julienne-bladen!

Rengör alla delar av rivjärnet med varmt vatten och m

lite diskmedel direkt efter användning. 
Alla delar kan även diskas i diskmaskin. De bör dock 
placeras liggande i den övre korgen, så att plastdelarna 
inte tappar formen. 
Låt alla delar torka helt sedan.

Innan du ställer undan multirivjärnet bör du se till att julienne-
bladen inte sticker ut. Stäng fliken som skyddar julienne-bladen
och skjut in alla knivblad i förvaringslådan så att ingen kan skada
sig på dem.
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