ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
INSTRUCTIONS MANUAL

41551 – 41601 – 41611

ΣΤΡΑΓΓIΣΤΗΡΙΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ
(ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ)
BOTTLE DRAINER
(ORANGE)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΧΡΗΣΗ

ASSEMBLY & INSTRUCTIONS
Εικ. 1
Fig. 1

1.

Τοποθετείστε την βάση σε επίπεδη επιφάνεια,
κατά προτίμηση 30/40 εκ. περίπου από το
έδαφος.

1.

Set base on a flat surface, better if it is 30/40 cm
approx. away from floor.

2.

To help fit in various parts, lubricate inside rim
with fat of cooking oil, as shown on the right (see
Pic.1)

3.

Fit in a bottle holder element or row and set in
such a way that holes do not coincide with
notches (see Pic.2) and press down until it rests
completely on the base (see Pic.3); slowly rotate
clockwise keeping on pressing until notches
appear and cause locking (see Pic.4). Proceed
likewise with all other rows.

4.

Bottle drainer should stand on floor or flat
surface.

5.

Take care to fill bottle tree starting from first row
at the bottom (nine bottles) and go on upwards.

ΛΙΠΟΣ ή ΛΑ∆Ι
FAT OR OIL

2.

Για την εύκολη τοποθέτηση μερικών κομματιών
του στραγγιστηριού, λιπαίνετε το εσωτερικό
χείλος με λίπος ή μαγειρικό λάδι, όπως φαίνεται
δεξιά (Εικ.1)

3.

Τοποθετήστε μια σειρά με κρεμαστάρια με τέτοιο
τρόπο έτσι ώστε οι τρύπες να μην συμπίπτουν με
τις εγκοπές (Εικ.2) και πιέστε προς τα κάτω μέχρι
να εφαρμόσει ακριβώς στη βάση. (Εικ.3). Τώρα
στρίψτε αργά σύμφωνα με τη φορά του
ρολογιού συνεχίζοντας να πιέζετε ώσπου οι
τρύπες και οι εγκοπές να ευθυγραμμιστούν και
να κλειδώσουν (Εικ.4). Συνεχίστε με τον ίδιο
τρόπο για όλες τις σειρές.

4.

5.

Το στραγγηστήριο μπουκαλιών πρέπει να
στέκεται στο έδαφος ή σε επίπεδη επιφάνεια.

Φροντίστε να γεμίζετε το στεγνωτήρα αρχίζοντας
από την κάτω σειρά (εννέα μπουκάλια) και προς
τα πάνω .

Εικ. 2
Fig. 2

ΤΡΥΠΑ
HOLE

ΕΓΚΟΠΕΣ
NOTCHES

Εικ. 3
Fig. 3
ΠΙΕΣΤΕ
PRESS

Εικ. 4
Fig. 4

ΠΙΕΣΤΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΨΤΕ
PRESS AND ROTATE
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