
USE & CARE OF HEIROL  
MANDOLINE SLICER 

item 40230 

SETUP:
Unfold the legs until they click into place. Set the 
mandoline on a solid surface. Push and turn the 
adjustment knob to the desired setting. You can choose 
to slice at a thickness of 1mm to 9mm or to cut julienne 
strips of 4.5mm or 9mm. 

SLIDE:
Lift the top of the food holder to expose the prongs on the 
underside, and slide the end of the vegetable onto the prongs to 
secure it. Use the food holder to firmly slide the vegetable from 
the top to the bottom of the runway. Continue a back-and-forth 
motion keeping the food holder in contact with the runway 
until the vegetable is completely sliced. CAUTION: Blades are 
extremely sharp. Wearing safety gloves is recommended.

CLEAN:
With one hand, lift the stainless steel plate. With your other 
hand, turn the dial to 3mm and carefully remove the cylinder. 
Wash using warm, soapy water. Use the cleaning brush for 
the blades. The finger protector is top-rack dishwasher safe. 
Once completely dry, attach the blade guard and store it for 
future use.
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HEIROL MANDOLIININ  
KÄYTTÖ JA HOITO

tuote 40230 

VALMISTELU:
Avaa mandoliinin jalat kunnes ne naksahtavat paikalleen. 
Aseta laite tasaiselle alustalle. Valitse haluamasi 
leikkausasetus painamalla ja pyörittämällä sivussa sijaitsevaa 
säätöruuvia. Voit valita siivusi paksuudeksi 1-9 mm tai voit 
viipaloida Julienne-tyylisesti 4.5 tai 9 mm paksuudella.

KÄYTTÖ:
Nosta sormisuojan kansi jotta paljastat sen alla olevat 
piikit, ja aseta pilkottava vihannes piikkeihin kiinni. Ota 
tukeva ote sormisuojasta ja liu’uta vihannesta kohti terää 
ylhäältä alaspäin. Jatka liikettä edestakaisin, sormisuoja 
visusti kiinni laudassa, kunnes vihannes on täysin viipaloitu. 
HUOMIO: Terät ovat erittäin teräviä. Suojahanskojen käyttöä 
suositellaan.

PUHDISTUS:
Nosta ruostumaton teräslevy ylös toisella kädellä, ja toiselle 
kädellä käännä säätöruuvi 3 mm -asetukseen ja varovasti 
nosta tela pois mandoliinista. Pese lämpimällä vedellä ja 
käytä saippuaa. Käytä tiskiharjaa terien puhdistukseen. 
Sormisuoja on turvallista pestä pesukoneen ylätelineessä. 
Kun laite on täysin kuiva, aseta terä takaisin mandoliiniin ja 
laita säilytykseen seuraava käyttöä varten.
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