
NÁVOD K OBSLUZE
Univerzální mechanické struhadlo

Lagrada STR3
Před prvním použitím si důkladně přečtěte celý návod k obsluze a uschovejte jej pro případ pozdější potřeby.

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku Lagrada. Zboží značky Lagrada je vyráběno za použití 
nejnovějších výrobních metod s důrazem na kvalitu, snadnou obsluhu a dlouhou životnost.
Před použitím si přečtěte tento návod a důsledně se jím řiďte. Na poškození způsobená nedodržením pokynů k 
obsluze nemůže být uplatněna záruka. 

Charakteristika 
Vynikající pro snadné a rychlé strouhání a plátkování potravin. Univerzální, se 3 bubnovými čepelemi pro pří-
pravu strouhanky, jemné i hrubé strouhání a plátkování zeleniny, strouhání ovoce, ořechů, čokolády, sýra apod. 
Vyrobeno ze speciálně tvrzených vysoce odolných plastů, bubnová struhadla z prvotřídní nerezavějící oceli. 
Opatřeno pěchovadlem pro bezpečné použití, rychlé a stabilní uchycení na plochu pomocí vysoce účinné va-
kuové přísavky. 

Popis
 

 

1. Pěchovadlo
2. Tlačítko pro uvolnění kliky
3. Klika struhadla
4. Plátkovací struhadlo
5. Struhadlo na jemné strouhání
6. Struhadlo na hrubé strouhání
7. Páčka přísavky
8. Základna struhadla
9. Uvolňovací tlačítko těla struhadla
10. Plnící komora
11. Tělo struhadla
12. Přísavka
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Před prvním použitím
Před prvním omyjte odnímatelné tělo struhadla, bubnové čepele a pěchovač v teplé vodě s přídavkem 
saponátu, opláchněte čistou vodou a otřete. Všechny ostatní díly důkladně umyjte pod tekoucí teplou vodou 
a osušte.

Rozložení a složení
Vyjměte pěchovadlo (1), stlačením tlačítka kliky (2) odejměte kliku (3) a bubnovou čepel vyjměte ze stru-
hadla (4-6). Potažením Uvolňovacího tlačítka hlavy struhadla (9) dolů odjistěte hlavu struhadla a vysuňte. 
Plné nasunutí těla struhadla je možno poznat slabým cvaknutím. V případě, strouhání tvrdých potravin, je 
doporučeno přidržování hlavy struhadla, aby nedošlo k mechanickému poškození pojistky těla struhadla.

Uchycení přísavkou
Struhadlo postavte na vyčištěnou hladkou a neporézní plochu kuchyňské linky, stolu apod. Posunutím 
páčky přísavky (7) směrem dopředu struhadlo přisajte k pracovní ploše. V případě, že se během delšího 
mletí přísavka struhadla uvolní, zkontrolujte, zda je plocha pro uchycení rovná, hladká, čistá a uchycení 
zopakujte.

Použití
Do struhadla vložte bubnovou čepel odpovídající požadovanému typu strouhání/plátkování. Potraviny na-
porcované na přiměřenou velikost vkládejte do plnící komory, otáčejte klikou po směru hodinových ručiček 
a potravinu nastrouhejte do připravené misky, talíře apod. V případě zaseknutí čepele zbytkem strouhané 
potraviny mezi tělem struhadla a bubnovou čepelí pootočte klikou struhadla krátce zpět proti směru hodino-
vých ručiček a poté dopředu po směru hodinových ručiček. Tento postup opakujte, dokud se čepel neuvolní 
a poté pokračujte ve strouhání. 

Pozor! K  pěchování surovin do struhadla používejte výhradně pěchovadlo, potraviny nikdy nepě-
chujte prsty, hrozí nebezpečí poranění!

Údržba a skladování
Po každém použití struhadlo rozložte, všechny části struhadla umyjte teplou vodou s přídavkem saponátu, 
opláchněte, důkladně osušte a znovu sestavte

Záruka se zásadně nevztahuje na tyto případy: - výrobek byl používán v rozporu s Návodem k použití 
- závady byly způsobeny úderem, pádem či neodbornou manipulací - na výrobku byly provedeny neautori-
zované opravy a změny.
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