
Σπρέι Λαδιού Toscana 1005352800 

Ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε και αγοράσατε το σπρέι λαδιού Toscana της Kuechenprofi.   
Πριν την πρώτη χρήση παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Παρακαλούμε να τις 
αποθηκεύσετε για μελλοντική χρήση. 

 

 

Χρήση: 

1. Αφαιρέστε το καπάκι και την κεφαλή του σπρέι.  Γεμίστε το δοχείο με λάδι , δίχως να 
ξεπεράσετε την ένδειξη MAX. Μη χρησιμοποιείτε το σπρέι για λάδι με βότανα, 
μπαχαρικά ή καρυκεύματα που θα μπορούσαν να φράξουν το μηχανισμό της αντλίας. 

2. Τοποθετήστε την κεφαλή του σπρέι και βιδώστε τη. 
3. Τοποθετήστε το καπάκι και αντλήστε 10 με 15 φορές μέχρι να υπάρξει αντίσταση. 

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι δεν έχει ξεφύγει από τον οδηγό στην κεφαλής του σπρέι. 
4. Αφαιρέστε το καπάκι, κρατήστε το σπρέι με μία ελαφριά κλίση και  ψεκάστε το λάδι. Αν 

η ποσότητα λαδιού που ψεκάζει το σπρέι ελαττωθεί επαναλαμβάνετε το βήμα 3. 
5. Μετά τη χρήση, παρακαλώ χαλαρώστε τον κρίκο στερέωσης και ξανασφίξτε  τον πριν 

την επόμενη χρήση. 

  TIP: 

 Μην αποθηκεύεται το σπρέι λαδιού στο ψυγείο. 
 Το σπρέι λαδιού για ελαιόλαδο είναι επίσης κατάλληλο και για άλλα είδη λαδιού.  

Ωστόσο, παρακαλούμε μην το χρησιμοποιείτε για λάδι καρύδας, το οποίο είναι 
παχύρευστο. 

 Όσο λιγότερο λάδι έχει το δοχείο, τόσο περισσότερο πρέπει να αντλήσετε για να 
δημιουργηθεί αρκετή πίεση και να μπορέσετε να ψεκάσετε μια καλή ποσότητα. 

 

 

 

Καπάκι και μηχανισμός 

Κεφαλή σπρέι και  
κρίκος στερέωσης 

Δοχείο με 
παράθυρο και 
ένδειξη ΜΑΧ 



 

Καθάρισμα: 

 Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό και σαπούνι για τα πιάτα. 
 Για να καθαρίσετε την κεφαλή του σπρέι, προσθέστε στο δοχείο χλιαρό νερό και λίγο 

σαπούνι για τα πιάτα, όχι περισσότερο από την ένδειξη MAX.  Βιδώστε την κεφαλή 
σταθερά στο δοχείο και τοποθετήστε το καπάκι.  Αντλήστε 10-15 φορές και ψεκάστε το 
νερό στο νεροχύτη. Επαναλάβετε μέχρι να καθαρίσει το δοχείο και τέλος επαναλάβετε 
με καθαρό νερό. 

 Για να μην επηρεαστεί η γεύση του ελαιόλαδου σας προτείνουμε να το καθαρίζετε 
κάθε 6-8 εβδομάδες. 
 
Εγγύηση:   
Αυτό το προϊόν έχει 5 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Ζημιές που 
προκλήθηκαν από τη φθορά λόγω χρήσης,  χρήση για την οποία δεν έχει 
κατασκευαστεί,  λάθος ή ακατάλληλη χρήση, έλλειψη φροντίδας ή καθαρίσματος, 
ζημιά από ατύχημα ή επισκευή από αναρμόδιο άτομο αποκλείουν την εγγύηση.  Για 
την κάλυψη από την εγγύηση είναι απαραίτητη η απόδειξη αγοράς.   
 
 


