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Bezpečnostní pokyny
Tento spotřebič vyhovuje platným bezpečnostním 
předpisům. Nesprávné použití může však vést ke 
zranění nebo poškození majetku.
K bezpečnému použití spotřebiče dodržujte níže 
uvedené pokyny:
• Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný servis-

ní technik nebo Graef servisní středisko. Ne-
správné opravy mohou vést k ohrožení zdraví 
nebo poškození majetku. Ztrácíte také právo na 
záruku.

• Pouze Graef servisní středisko je oprávněné k 
opravě spotřebiče během záruky, v opačném 
případě se nebude záruka vztahovat na další 
poškození.

• Poškozené komponenty se musí vyměnit za 
originální náhradní díly. Pouze tak je zaručená 
bezpečnost spotřebiče.

• Tento přístroj nesmí používat děti.  
• Nedovolte dětem hrát si s přístrojem. 
• Tento přístroj je určený pro použití v domácnosti 

a podobných místech: zaměstnanecké kuchyně 
v obchodech, kancelářích a jiném podobném 

prostředí; na farmách; klienty v hotelech, mote-
lech a podobných ubytovacích zařízeních; ve stra-
vovacích místech.

• Tento přístroj musíte používat s vozíčkem a 
držákem, pokud to velikost a tvar pokrmu 
umožňuje.

• Nepoužívejte obalové materiály jako hračku. 
Riziko udušení.

• Nepoužívejte agresivní čističe a nepoužívejte 
rozpouštědla.

• Neodstraňujte odolné nečistoty tvrdými 
předměty.

Vybalení
K vybalení spotřebiče postupujte následovně:
• Vyndejte spotřebič z kartonu.  
• Odstraňte veškeré obalové materiály. 
• Odstraňte veškeré štítky ze spotřebiče. (kromě 

výrobního štítku).
Požadavky pro místo instalace
Pro bezpečný a bezproblémový provoz spotřebiče 
musí místo instalace vyhovovat následujícím 
požadavkům:
• Spotřebič postavte na pevný, rovný a neklouza-
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vý povrch, který unese váhu spotřebiče. 

• Zvolte místo, kde nedosáhnou děti na ostrou 
čepel přístroje.  

Krájení
• Umístěte vozíček na vodítka.
• Položte pokrmy ke krájení na vozíček.
• Nastavte požadovanou sílu krájení.
• Otáčejte madlem směrem od sebe a tlačte 

pokrmy dopředu. 
• Měkké pokrmy ke krájení (např., sýr nebo 

šunka) se lépe krájejí, pokud jsou studené. 
• Měkké pokrmy se krájejí lépe rychlejším 

otáčením a slabším tlačením.
• Ke krájení zeleniny je vhodné otáčet pomalu, 

částečně škrábáním, když je čepel v klidu.
• Při krájení okurek nebo karotky je doporučujeme 

nakrájet předem na rovnoměrnou délku.
Držák potravin
• Kráječ nepoužívejte bez držáku potravin, do-

kud tvar pokrmů nepovoluje jeho použití.
• Pokud již nelze potraviny držet bezpečně ru-

kou, musíte použít držák potravin. 
• Položte malé zbytky pokrmů ke krájení na 

vozíček.
• Nastavte držák potravin do zadní části vozíčku 

a položte držák na krájené pokrmy. 
• Postupujte podle dříve uvedeného postupu v 

části “Krájení”. 
Čištění
• Vyčistěte kráječ měkkou vlhkou utěrkou. V 

případě silnějšího znečištění použijte jemný 
saponát.

Sejmutí nože
Příležitostně odšroubujte čepel a vyčistěte prostor 
za nožem. Uchopte nůž opatrně! Upozornění: 
ostrá čepel. 
• Sejměte vozíček.
• Uvolněte nůž, např. pomocí mince. 
• Vyčistěte nůž vlhkou utěrkou. 
• Následně vyčistěte nůž suchou utěrkou. 
• Namažte převody. 
• Nasaďte nůž a pevně utáhněte.
• Pravidelně olejujte převody.
Vodítko vozíčku
Pravidelně olejujte vodítka vozíčku.
• Sejměte vozíček. 
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• Obraťte vozíček.
• Naolejujte vozíček trochou oleje na šicí stroje.
• Nasaďte vozíček na místo. 
Servisní středisko
Pokud je spotřebič Graef poškozený, kontaktujte 
prosím prodejce nebo Graef servisní středisko.


