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Dārzeņu rīve V-PROFI 

Lietošanas instrukcija 

Paldies, ka iegādājāties šo produktu. 

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.  

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju. 

 

 

Šī prece ir paredzēta augļu un dārzeņu sasmalcināšanai šķēlītēs vai salmiņos. Ierīci ir paredzēts lietot tikai 

mājas apstākļos un tikai augļu un dārzeņu rīvēšanai. 

 

Preces apraksts 

1) Augļu un 

dārzeņu turētājs. 

2) Rīves korpuss. 

3) Rīves pamatne. 

4) Neslīdošais 

pamats. 

5) Stends nažu 

uzglabāšana. 

6) Biezuma 

regulētājs 

plānām šķēlēm. 

7) Biezuma 

regulētājs vidēja 

biezuma šķēlēm. 

8) Biezuma regulētājs biezām šķēlēm. 

9) Asmens griešanai smalkos salmiņos. 

10) Asmens griešanai salmiņos (piem., kartupeļiem Free).  

11) Drošības poga, lai nostiprinātu un atvienotu biezuma regulētājus un nažus. 

 

 

mailto:info@tv-shop.lv


 

Izplatītājs: SIA TV PRODUCTS, Vienotais reģistrācijas numurs: 40203261904 

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv  un mēs centīsimies atrast risinājumu 

2 
 

 
Biezuma regulētāju un nažu nomaiņa 

1. Novietojiet rīvi uz plakanas, stabilas virsmas. 

2. Ievietojiet rīves pamatnē izvēlēto nazi – lai nomainītu rīves asmeņus piespiediet drošības pogu un 

nazi nedaudz pavelciet uz augšu. 

3. Pirms uzsākat lietot rīvi pārbaudiet vai nazis ir nofiksēts. 

4. Izmantojiet nažu uzglabāšanas stendu, lai netraumētu rokas, meklējot pareizo biezuma regulētāju vai 

nazi pa atvilktni. 

Rīves lietošana 

1. Vienmēr izmantojiet augļu un dārzeņu turētāju, kad veicat rīvēšanu. 

2. Uzmaniet savas rokas no asmens - tas ir ļoti ass. 

3. Dārzenim vai auglim samazinoties, pietuviniet to asmeņiem ar turētāja stampiņu. 

4. Kad esat dārzeni vai augli ievietojis turētājā virziet to no uz augšu un leju. 

5. Vienu roku turiet uz augļu un dārzeņu turētāja, ar otru roku pieturiet rīvi. 

6. Rīves dizains un „V” veida asmens nodrošina ērtu un vieglu augļu/ dārzeņu sasmalcināšanu, 

pasargājot Jūsu rokas no savainošanas.  

 

Tīrīšana un glabāšana 

 Pirms rīves uzglabāšanas, nomazgājiet rīvi un asmeņus un ļaujiet tai nožūt.  

 Nerekomendējam rīvi un tās nažus mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā – tas var samazināt preces 

mūžu. 

 

Drošības pasākumi 

 Uzmanieties lietojiet augļu un dārzeņu turētāju un smalcināšanas nažus, jo tie ir ļoti asi. 

 Nerīvējiet saldētus un / vai ļoti cietus produktus. 

 Rīvi glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet bērniem ar to spēlēties. 

Ierīces garantija neattiecas: 

 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.). 

 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. 

 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā. 

 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces 

pārslogošanas rezultātā. 

 

Apkārtējās vides aizsardzība 

 Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos 

sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu 

savākšanas vietā. 

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku 

veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. 

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu 

apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties. 

 

Importēts no Čehijas Republikas 
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