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Bezpečnostné pokyny
Tento spotrebič vyhovuje platným bezpečnostným 
predpisom. Nesprávne použitie môže viesť k zra-
neniu alebo poškodeniu majetku.
Pre bezpečné použitie spotrebiča dodržiavajte 
nižšie uvedené pokyny:
• Opravy môže vykonávať len kvalifikovaný 

servisný technik alebo Graef servisné stredisko. 
Nesprávne opravy môžu viesť k ohrozeniu zdra-
via alebo poškodeniu majetku. Strácate taktiež 
právo na záurku.

• Len Graef servisné stredisko je oprávnené na 
opravu spotrebiča počas záruky, v opačnom 
prípade sa nebude záruka vzťahovať na ďalšie 
poškodenia.

• Poškodené komponenty sa musia vymeniť za 
originálne náhradné diely. Len tak je zaručená 
bezpečnosť spotrebiča.

• Tento prístroj nesmú používať deti.  
• Nedovoľte deťom hrať sa s prístrojom. 
• Tento prístroj je určený pre použitie v domác-

nosti a podobných miestach: zamestnanecké 
kuchyne v obchodoch, kanceláriách a inom po-

dobnom prostredí; na farmách; klientmi v hoteli, 
moteloch a podobných ubytovacích zariadeniach; 
v stravovacích miestach.

• Tento prístroj musíte používať s vozíčkom 
a držiakom, ak to veľkosť a  tvar pokrmu 
umožňuje.

• Nepoužívajte obalové materiály ako hračku. 
Riziko udusenia.

• Nepoužívajte agresívne čističe a nepoužívajte 
rozpúšťadlá.

• Neodstraňujte odolné nečistoty tvrdými pred-
metmi.

Vybalenie
Pri vybalení spotrebiča postupujte nasledovne:
• Vyberte spotrebič z kartónu.  
• Odstráňte všetky obalové materiály. 
• Odstráňte všetky štítky zo spotrebiča. (okrem 

výrobného štítku).
Požiadavky pre miesto inštalácie
Pre bezpečnú a bezproblémovú prevádzku 
spotrebiča musí miesto inštalácie vyhovovať nas-
ledujúcim požiadavkám:
• Spotrebič postavte na pevný, rovný a nekĺzavý 
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povrch, ktorý unesie váhu spotrebiča. 

• Zvoľte miesto, kde nedosiahnu deti na ostrú 
čepeľ prístroja.  

Krájanie
• Umiestnite vozíček na vodítka.
• Položte pokrmy na krájanie na vozíček.
• Nastavte požadovanú hrúbku krájanai.
• Otáčajte rukoväťou smerom od seba a potlačte 

pokrmy dopredu. 
• Mäkké pokrmy na kárjanie (napr., syr alebo 

šunka) sa lepšie krájajú, ak sú chladné. 
• Mäkké pokrmy sa krájajú lepšie rýchlejším 

otáčaním a jemnejším tlačením.
• Na krájanie zeleniny je vhodné otáčať pomaly, 

čiastočne škrábaním, keď je čepeľ v kľude.
• Pri krájaní uhoriek alebo karotky ich odporúčame 

nakrájať vopred na rovnomernú dĺžku.
Držiak potravín
• Krájač nepoužívajte bez držiaku potravín, kým 

tvar pokrmov nepovoluje jeho použitie.
• AK už nie je možné potraviny držať bezpečne 

rukou, musíte použiť držiak potravín. 
• Položte malé zvyšky pokrmov na krájanie na 

vozíček.
• Nastavte držiak potravín do zadnej časti vozíčka 

a položte držiak na krájané pokrmy. 
• Postupujte podľa skôr uvedeného postupu v 

časti “Krájanie”. 
Čistenie
• Vyčistite krájač mäkkou, vlhkou utierkou. V 

prípade väčšieho znečistenia použite jemný 
saponát.

Zloženie noža
Príležitostne odskrutkujte čepeľ a vyčistite priestor 
za nožom. Uchopte nôž opatrne! Upozornenie: 
ostrá čepeľ. 
• Zložte vozíček.
• Uvoľnite nôž, napr. pomocou mince. 
• Vyčistite nôť vlhkou utierkou. 
• Následne vyčistite nôž suchou utierkou. 
• Namastite prevody. 
• Nasaďte nôž a pevne utiahnite.
• Pravidelne olejujte prevody.
Vodítko vozíčka
Pravidelne olejujte vodítka vozíčka.
• Zložte vozíček. 
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• Otočte vozíček.
• Naolejujte vozíček trochou oleja na šijacie stro-

je.
• Nasaďte vozíček na miesto. 
Servisné stredisko
Ak je spotrebič Graef poškodeený, kontaktujte 
prosím predajcu alebo Graef servisné stredisko.


