
 

NICER DICER PLUS Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
 

Θέση κοπής 1 
 

Θέση κοπής 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
Α. Εξαρτήµατα κοπής 
Πάντοτε να τοποθετείτε το επιθυµητό εξάρτηµα κοπής στη θέση κοπής 1. Η µόνη εξαίρεση είναι όταν κόβετε σε 8 κοµµάτια 
(δείτε το σηµείο Β) 

 
Ανασηκώστε το πάνω µέρος και τοποθετήστε µέσα το επιθυµητό εξάρτηµα κοπής. 
Για να το κάνετε αυτό, πρώτα σύρετε το εξάρτηµα κοπής στο χαµηλότερο σηµείο, 
έτσι ώστε η ελαφρώς στρογγυλεµένη στενή πλευρά του εξαρτήµατος να 
ενσωµατωθεί στην αντίστοιχη  εγκοπή στο  σκελετό  της χαµηλότερης πλευράς. 
Πιέστε προς τα κάτω την άλλη πλευρά του εξαρτήµατος κοπής, µέχρι να ακουστεί 
ένα κλικ. 

 
 
 
 

 
Τοποθετήστε το τρόφιµο που θέλετε να κόψετε πάνω στις λεπίδες (θέση κοπής 1). 
Για να κόψετε µεγάλα κοµµάτια ή κοµµάτια κατά µήκος, κρατήστε το τρόφιµο µε 
το ένα χέρι και πιέστε ελαφρώς το άνω µέρος προς τα κάτω µε το άλλο χέρι, ώστε 
το τρόφιµο να µην γλιστρήσει στη µία πλευρά. 

 
 
 
 

 
Στη συνέχεια, και µε µια γρήγορη κίνηση, πιέστε το άνω µέρος και µε τα δύο χέρια. 
Το τρόφιµο πιέζεται προς τα κάτω από το πλέγµα λεπίδων και κόβεται σε 
οµοιόµορφους κύβους, λωρίδες julienne ή φέτες (ανάλογα µε το εξάρτηµα κοπής) 
και αυτόµατα µαζεύεται στο διάφανο δοχείο περισυλλογής. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Για να ανοίξετε το δοχείο περισυλλογής και να αφαιρέσετε το φαγητό που έχετε 
κόψει, απλά ανοίγετε το καπάκι κοπής στην στενή πλευρά και το βγάζετε. Κρατάτε 
το διάφανο δοχείο µε το άλλο χέρι. 



 

Στο  εξωτερικό  άκρο,  στη  χαµηλότερη  πλευρά  υπάρχει  µία  εσοχή.  Σας  βοηθάει  να  αφαιρέσετε  το  εξάρτηµα  κοπής, 
ανασηκώνοντάς το ελαφρώς. 

 
 

Προστατευτικό λεπίδων για τα εξαρτήµατα κοπής: 
 

Με το προστατευτικό λεπίδων για τα εξαρτήµατα κοπής µπορείτε να καλύψετε το 
εξωτερικό σηµείο κοπής (θέση κοπής 2). Προστατεύει τις άκρες των λεπίδων προς 
αποφυγή τραυµατισµών. 

 
 
 

 
Συµβουλές 
• Για να κόψετε υλικά σε κύβους, απλώς τοποθετήστε το τρόφιµο που πρόκειται να κόψετε πάνω στο εξάρτηµα κοπής. Για 

µία σούπα µε πατάτες για παράδειγµα, κόψτε τις πατάτες πρώτα σε φέτες. Τοποθετήστε µερικές φέτες στις λεπίδες και 
συνεχίστε για να κόψετε σε κύβους. Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για αγγούρια, κολοκυθάκια κτλ. 

• Για να κόψετε υλικά σε λωρίδες julienne, π.χ. για να κάνετε τηγανητές πατάτες, τοποθετήστε τις πατάτες κάθετα πάνω 

στο εξάρτηµα κοπής. Χρησιµοποιήστε την ίδια διαδικασία για να κάνετε julienne από αγγούρια, καρότα, µήλα κτλ. για 
γευστικά ντιπ. 

 
Β. Εξάρτηµα κοπής για 4 ή 8 κοµµάτια µε ενσωµατωµένο οδηγό κοπής για κόψιµο σε 8 κοµµάτια 

 
Τοποθετήστε το εξάρτηµα κοπής, για να κόψετε σε 4 ή 8 κοµµάτια, όπως αναφέρθηκε 
στο σηµείο Α. 
Ειδικό χαρακτηριστικό: Πάντοτε να τοποθετείτε αυτό το εξάρτηµα κοπής για 4 κοµµάτια 
στη θέση κοπής 1 και το εξάρτηµα κοπής για 8 κοµµάτια στη θέση κοπής 2 (δείτε την 
εικόνα στη σελ 1). 

 
 
 

 
Στο εσωτερικό του άνω µέρους υπάρχουν λωρίδες στήριξης δίπλα στο πλέγµα των 
λεπίδων. Στην πίσω πλευρά του οδηγού κοπής για κόψιµο σε 8 κοµµάτια υπάρχει ένα 
σφιγκτήρας σε σχήµα σταυρού. Για να ενώσετε τον οδηγό κοπής µε τις λωρίδες 
στήριξης, πιέστε αυτόν τον σφιγκτήρα πάνω στις λωρίδες (δείτε την εικόνα). 

 
 
 

Προειδοποίηση! 
• Όταν τοποθετείτε το εξάρτηµα κοπής, σιγουρευτείτε ότι η ελαφρώς στρογγυλεµένη στενή πλευρά των εξαρτηµάτων είναι 

ευθυγραµµισµένη µε το χαµηλότερο σηµείο κοπής. 
• Οι λεπίδες είναι εξαιρετικά κοφτερές για άριστα αποτελέσµατα στην κοπή. Για αυτό το λόγο, και για ασφάλεια, κρατήστε 

αυτή τη συσκευή µακριά από τα παιδιά. 
• Ο ενσωµατωµένος οδηγός κοπής για κόψιµο σε 8 κοµµάτια είναι ΜΟΝΟ για τοποθέτηση σε περίπτωση που κόβετε τρόφιµα 

σε 4 ή 8 κοµµάτια. Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε άλλο εξάρτηµα κοπής ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ τον οδηγό κοπής για κόψιµο σε 
8 κοµµάτια και πάντοτε να τον αφαιρείτε πριν προχωρήσετε σε άλλες χρήσεις. 

 
Συµβουλές 
• Τα φαγητά µε φλούδα όπως πιπεριές, µήλα ή αχλάδια πρέπει πάντοτε να τοποθετούνται πάνω στο εξάρτηµα κοπής µε την 

φλούδα προς τα πάνω. Αυτό σας εξοικονοµεί ενέργεια. 
• Χρησιµοποιήστε τη σωστή τεχνική και είναι εύκολο: Βάλτε το δυνατό σας χέρι, π.χ. το αριστερό για τους αριστερόχειρες, το 

δεξί για τους δεξιόχειρες, στο άνω µέρος και πιέστε προς τα κάτω, µε τη βοήθεια του άλλου χεριού. Αυτό σας γλιτώνει 
ενέργεια και χρόνο! 

 
Γ. Εξάρτηµα για τρίψιµο µε προστατευτικό 

 
1) Ανασηκώστε το άνω µέρος σε ορθή γωνία (κάθετα) και τραβήξτε προς τα πάνω, έτσι ώστε να αφαιρέστε τον οδηγό κοπής. 
2) Αρχικά, αφαιρέστε το προστατευτικό του εξαρτήµατος για τρίψιµο, πιέζοντας το µικρό γάντζο στις άκρες προς τα πάνω µε 

τον αντίχειρα, έτσι ώστε να απελευθερωθεί από τη θέση του και το προστατευτικό να µπορεί να αφαιρεθεί εύκολα. Μετά την 
χρήση, τοποθετήστε ξανά το προστατευτικό, έτσι ώστε τα γαντζάκια στο ένα και στο άλλο άκρο να ενσωµατωθούν στις 

εγκοπές και να το προστατευτικό να κλειδώσει στη θέση του. 
3) Προσεκτικά τοποθετήστε το κάτω µέρος του τρίφτη στις εγκοπές στο χαµηλότερο 

σηµείο κοπής (δείτε την εικόνα). Τώρα, ελαφρώς πιέστε το άλλο άκρο προς τα κάτω, 
µέχρι το εξάρτηµα για τρίψιµο να κλειδώσει στη σωστή θέση. 

4) Τώρα µπορείτε να τρίψετε τα υλικά που θέλετε κατευθείαν µέσα στο δοχείο 
περισυλλογής, µετακινώντας πάνω και κάτω τον τρίφτη, χρησιµοποιώντας ελαφρώς 
πίεση. 



 

Στο εξωτερικό άκρο στο χαµηλότερο σηµείο κοπής υπάρχει µία εγκοπή. Σας βοηθάει να αφαιρέσετε το εξάρτηµα για τρίψιµο, 
ανασηκώνοντας ελαφρώς. 

 
Προειδοποίηση! 
• Η επιφάνεια του τρίφτη είναι εξαιρετικά κοφτερή. Όταν λειτουργείτε τον τρίφτη, σιγουρευτείτε ότι κανένα σηµείο του 

σώµατός σας δεν έρχεται σε επαφή µε την επιφάνειά του. 
• Προς αποφυγή τραυµατισµών και βλάβης της επιφάνειας του τρίφτη, πάντοτε να καλύπτετε την επιφάνειά του µε το 

προστατευτικό µετά από κάθε χρήση! 

 
∆. Εξάρτηµα για φέτες που συµπεριλαµβάνει προστατευτικό λεπίδων και λαβή ασφαλείας 

 
(1) Ανασηκώστε το άνω µέρος σε ορθή γωνία (κάθετα) και τραβήξτε προς τα πάνω, έτσι 

ώστε να αφαιρέσετε τον οδηγό κοπής. 
(2) Προσεκτικά τοποθετήστε το κάτω µέρος του εξαρτήµατος για φέτες στις εγκοπές στο 

χαµηλότερο µέρος κοπής (δείτε την εικόνα). Τώρα, ελαφρώς πιέστε την άλλη πλευρά 
προς τα κάτω, µέχρι το εξάρτηµα να κλειδώσει στη θέση του. 

(3) Στη συνέχεια, αφαιρέστε το προστατευτικό των ανοξείδωτων λεπίδων σε σχήµα V, 
ανασηκώνοντας την εγκοπή. 

(4) Κόψτε το τρόφιµο κατά µήκος της πλάκας του κόφτη µε το ένα χέρι, και την ίδια 

στιγµή κρατήστε το Nicer Dicer Plus σε σταθερή θέση µε το άλλο χέρι. Οι λεπίδες 
από ανοξείδωτο ατσάλι σε σχήµα V κόβουν το τρόφιµο σε οµοιόµορφες φέτες, µε το 
ίδιο πάχος. Για τη δική σας ασφάλεια, πάντοτε να χρησιµοποιείτε τη λαβή ασφαλείας, 
ακόµη και για µικρές ποσότητες φαγητών (δείτε το σηµείο “Λαβή ασφαλείας”). 

 
 

Προειδοποίηση! 
Προς αποφυγή τραυµατισµών και βλάβης των λεπίδων, πάντοτε να τοποθετείτε το προστατευτικό λεπίδων µετά από κάθε 
χρήση! Τοποθετήστε τη λαβή στις λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι σχήµατος V. Σιγουρευτείτε ότι τα 3 κλιπ κάτω από την 
επιφάνεια του προστατευτικού λεπίδων έχουν κλειδώσει στη σωστή θέση κάτω από τις λεπίδες. Το προστατευτικό τοποθετείται 

εύκολα πιέζοντας τον αντίχειρα στο µέσο. 
 

Λαβή ασφαλείας 
 

Τοποθετήστε το τρόφιµο που πρόκειται να κόψετε (εάν είναι ήδη κοµµένο, τότε µε την 
επιφάνεια κοπής προς τα κάτω) πάνω στην πλάκα του κόφτη. Τοποθετήστε τη λαβή 
ασφαλείας πάνω στη µέση, έτσι ώστε τα σηµεία στο κάτω µέρος να εισχωρήσουν στο 
τρόφιµο που πρόκειται να κόψετε. Αυτό βοηθά να αποφύγετε να γλιστρήσει κατά λάθος 
το τρόφιµο κατά τη διάρκεια κοπής του και σας εξασφαλίζει ένα καθαρό χωρίς 
προβλήµατα αποτέλεσµα. Σιγουρευτείτε ότι το πάνω επικλινές σηµείο της λαβής 
ασφαλείας δεν έρχεται σε επαφή µε το σηµείο κοπής του εξαρτήµατος κοπής (δείτε την 
εικόνα). 

 
 
 

 
Συµβουλή 
Βυθίστε τα εξαρτήµατα κοπής σε νερό πριν ξεκινήσετε να τα χρησιµοποιείτε. Οι λεπίδες κόβουν πιο γρήγορα, όταν είναι 
βρεγµένες και επιπλέον θα καταβάλετε λιγότερη προσπάθεια. Κατά τη διαδικασία της κοπής, οι λεπίδες διατηρούν την υγρασία 
τους από τους χυµούς των φρούτων ή των λαχανικών. 

 
Προειδοποίηση! 
Για καλύτερα αποτελέσµατα στην κοπή των υλικών, οι λεπίδες των εξαρτηµάτων κοπής, ο τρίφτης και οι λεπίδες του κόφτη από 
ανοξείδωτο ατσάλι σχήµατος V είναι εξαιρετικά κοφτερές. Για αυτό το λόγο, κρατήστε τη συσκευή µακριά από τα παιδιά! 

 
Πληροφορίες 
• Τα αντιολισθητικά πόδια στο κάτω µέρος του δοχείου εγγυώνται ότι το Nicer Dicer Plus παραµένει σταθερό στην επιφάνεια 

εργασίας σας. 
• Εάν έχετε ετοιµάσει φαγητό από πριν και θέλετε να το αποθηκεύσετε, τότε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το δοχείο 

περισυλλογής  µε  το  καπάκι  αποθήκευσης.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  το  δοχείο  περισυλλογής  µετατρέπεται  σε  δοχείο 
αποθήκευσης επίσης! Κόψτε τώρα και φυλάξτε για αργότερα! 



 

Πιθανές χρήσεις 
 

 
 
Εξάρτηµα κοπής 1 (6 χιλιοστά x 6 χιλιοστά) ή εξάρτηµα κοπής 2 (12 χιλιοστά x 12 

χιλιοστά) 
Κρεµµυδάκια, σκόρδο, κρεµµύδια, πιπεριές, καυτερές πιπεριές τσίλι για ντιπ ή σούπες και 
σαλτσες,  κρύα  κρέατα  για  κρύες  σαλάτες  ή  σουφλέ,  αγγούρια,  µανιτάρια,  καρότα, 
κολοκυθάκια, πατάτες, ντοµάτες για σαλάτα, πιάτα λαχανικών ή ως συστατικά για σούπες – 

και πολλά άλλα. 
 

Εξάρτηµα κοπής 3 (18 χιλιοστά x 18 χιλιοστά) ή εξάρτηµα κοπής 4 (6 χιλιοστά x 
36 χιλιοστά) 
Κρεµµύδια π.χ. για βραστά ή σάλτσες µε κρεµµύδι, πιπεριές, κολοκυθάκια, µανιτάρια για 
ωµές σαλάτες λαχανικών ή πιάτα στο γουόκ, πατάτες, αγγούρια, ντοµάτες για σαλάτες ή 
πιάτα λαχανικών, ζαµπόν ή βραστό στήθος κοτόπουλο, µήλα, αχλάδια, ροδάκινα, βερίκοκα, 

ανανά, πεπόνι, παπάγια, µάνγκο ή µπανάνες για φρουτοσαλάτες – και τόσα άλλα... 
 

Εξάρτηµα κοπής 5 (τέταρτα) ή εξάρτηµα κοπής 6 (για κόψιµο σε 8 κοµµάτια) 
Πατάτες σε τέταρτα ή βραστές πατάτες, ντοµάτες για σαλάτες µε ντοµάτα ή πιάτα 
λαχανικών, αβγά (βραστά) για σνακ µε αβγά, αγγούρια, ραπανάκια, κολοκυθάκια για 
σαλάτες, πιάτα λαχανικών, µανιτάρια ή άλλα πιάτα µε µανιτάρια, στην κατσαρόλα ή 
σαλάτες, τυριά (Γκούντα, Ένταµ, Έµµενταλ, Μοτσαρέλα, Φέτα κτλ.) για πιάτα µε τυριά 
ή κρύα πιάτα, µεγάλες ελιές, Μεσογειακή κουζίνα, φράουλες, µήλα, αχλάδια, ακτινίδια, 
δαµάσκηνα, µπανάνες, ροδάκινα, βερίκοκα κτλ. Για φρουτοσαλάτες, πιάτα διαίτης µε 
φρούτα σε τέταρτα, κοκτέιλ, µπωλ ή για γαρνιτούρες – και πολλά, πολλά άλλα... 

 
Εξάρτηµα για τρίψιµο (χονδρός τρίφτης) 
Τυρί (π.χ. Μοτσαρέλα, τσένταρ), σοκολάτα, φρούτα (µήλα, αχλάδια κτλ.), λαχανικά 
(π.χ. πατάτες, καρότα, σέλινο, αγγούρια), βούτυρο – και πολλά άλλα... 

 

 
 
 
 
 
 
 
Εξάρτηµα για φέτες µε λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι σε σχήµα V 
Αγγούρια, ραπανάκια, µανιτάρια, ντοµάτες, κολοκυθάκια, κρεµµύδια, κρεµµυδάκια, λάχανο, 
αγριοράπανο, σέλινο, ακτινίδιο, µήλα, αχλάδια, µπανάνες, λεµόνια, πορτοκάλια, λάιµ, 
πατάτες, αβγά και πολλά άλλα. 

Φροντίδα και καθαρισµός της συσκευής 
Καταρχήν, το Nicer Dicer Plus πρέπει να καθαρίζεται πριν από την πρώτη χρήση και µετά από 
κάθε χρήση. Όλα τα εξαρτήµατα του Nicer Dicer Plus µπορούν να καθαριστούν είτε κάτω από 
τρεχούµενο νερό ή στο πλυντήριο πιάτων. 

 
Αποσυναρµολογήστε το Nicer Dicer Plus ως ακολούθως: 

 
Ανασηκώστε το άνω µέρος σε ορθή γωνία (κάθετα) και τραβήξτε προς τα πάνω, έτσι ώστε ο 
οδηγός κοπής να βγει από τις εγκοπές. 

 
 
 
 

 
Για να αφαιρέσετε το κάτω µέρος, απλά ανασηκώστε ένα από τα άκρα και αποµακρύνετε 
από το δοχείο περισυλλογής. Κρατήστε το διάφανο δοχείο µε το άλλο χέρι. 

 
 
 
 

 
Το Nicer Dicer Plus διαθέτει λειτουργία αυτο-καθαρισµού για το πλέγµα των λεπίδων. Πιέστε 
το κουµπί στο άνω µέρος στο καπάκι των λεπίδων. Το πλέγµα των λεπίδων αυτόµατα 
πιέζεται προς τα κάτω και έτσι αποµακρύνονται από το πλέγµα τα υπολείµµατα τροφών



 

 


