
DK
 Brugsvejledning
 Multiskærer

UNA



DK

Krav til opstillingsstedet
For en sikker og fejlfri drift af apparatet skal 
opstillingsstedet leve op til følgende forudsæt-
ninger:

 ■Apparatet skal stilles op på et fast, fladt, 
vandret og skridsikkert underlag, som har en 
tilstrækkelig bæreevne. 
 ■Vælg opstillingsstedet sådan, så børn ikke 

kan nå apparatets skarpe kniv. 

Farekilder
Den roterende kniv kan skære kropsdele af. 
Der er fare for dine fingre, især tommelfinge-
ren. Undlad derfor at gribe ind i rummet mel-
lem anslagspladen og kødbakken, så længe 
anslagspladen ikke er helt lukket, dvs. er ind-
stillet til under „0“. 

Inden første ibrugtagning
Rengør apparatet som beskrevet under 
»Rengøring«.

Skære med pulskontakt
 ■ Sving apparatets fødder ud til stop.
 ■ Indstil tommebeskyttelsen til vandret stilling 
ved at trykke på knappen.
 ■ Tryk skyderen på slædens underside sammen 
og klap slæden om.
 ■ Læg det, der skal skæres, på slæden.
 ■ Indstil den ønskede skæretykkelse ved at dre-
je på håndhjulet.
 ■ Tryk det, der skal skæres, let imod anslagspla-

den og før slæden jævnt mod kniven.
 ■ Tryk på pulskontakten
 ■Når du er færdig med at skære, slip pulskon-
takten igen.
 ■Klap nu slæden om igen.
 ■ Tryk på trykknappen i siden af tommebeskyt-
telsen og læg den om.
 ■ Tryk på skyderen på slædens underside og 
klap den op. 

Skære ved kontinuerlig brug
Brug kontakten til kontinuerlig brug til at skæ-
re store mængder.

 ■Gør som når du bruger puls-kontakten, men 
i stedet for at trykke på puls-kontakten, tryk 
på kontakten for kontinuerlig brug.
 ■ Lad motoren afkøle, når apparatet har været 
i kontinuerlig brug i ca. 5 minutter.
 ■Når du er færdig med at skære, sluk for ap-
paratet igen.

Vigtigt
Når der skal skæres bløde ting som f.eks. ost 
eller skinke, gøres dette bedst, når det, der 
skal skæres er koldt. 
Når der skal skæres bløde ting som f.eks. ost 
eller skinke, gøres dette bedst ved at skubbe 
det, der skal skæres, langsomt frem.
Når der skæres agurker eller gulerødder, er 
det en fordel først at skære dem til, så de har 
samme længde og så at skubbe dem med 
restholderen.

Restholder
Så snart det, der skal skæres, er kortere end 10 
cm og derfor ikke rigtig kan holdes fast læn-

gere, er det nødvendigt at bruge restholderen. 
 ■ Læg resterne eller det mindre stykke, der skal 
skæres, på slæden.
 ■ Sæt restholderen på slædens bagvæg og læg 
restholderen mod det, der skal skæres. 
 ■ Fortsæt som tidligere beskrevet under „Skæ-

re“. 
Vigtigt
Restholderen gør det muligt at skære mindre 
stykker som f.eks. svampe eller tomater. 
Apparatet må ikke bruges uden restholder, 
med mindre størrelse og form på det, der skal 
skæres, ikke tillader brugen af den.

Rengøringen
Rengør apparatets udvendige flader med en 
blød, fugtig klud. Ved stærk forurening er det 
tilladt at bruge et mildt rengøringsmiddel.

Aftagning af kniv
Aftag kniven før du rengør apparatet, hver 
gang. Håndter kniven med største omhu 

 ■ Træk kniven helt hen imod dig.
 ■ Fjern den plade, som skjuler kniven.
 ■ Løsn kniven ved at dreje knivskruen med uret.                                                    
 ■ Rengør knivens indvendige side med en fug-
tig klud.
 ■ Efter rengøringen smøres glideringen og 
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tandhjulet på knivens inderside efter med va-
seline.
 ■ Isætning af kniven sker i omvendt rækkeføl-
ge.

Slæde 
For at slæden kan rengøres nemmere, kan den 
skilles fra maskinen. 

 ■ Tryk på slædelåsen på slædens forside (for-
neden).
 ■Hold den trykket ned og træk slæden bagud 
(imod dig).
 ■ Rengør slæden med en fugtig klud eller un-
der rindende vand.
 ■ Rengør løberullen med en fugtig klud.
 ■Hold slædelåsen trykket og skyd slæden frem 
på slædeføringen. 

 ■Kom en gang om måneden en enkelt dråbe 
harpiksfri olie eller vaseline på slædeføringen. 
Overskydende olie/vaseline fjernes med en 
blød bomuldsklud.

 ■ Efter rengøringen kan du bruge slæden igen.

Sikkerhedsinformationer
For en sikker omgang med apparatet bemærk 
følgende sikkerhedsinformationer:

 ■Kontroller apparatet før brug for ydre synlige 
skader på kabinettet, ledningen og stikket. 
Tag ikke et skadet apparat i brug.
 ■Ved skader på maskinens ledning må denne 
kun udskiftes af producenten eller dennes 

kundetjeneste eller af en person med lignen-
de kvalifikationer, for at undgå farer. 
 ■ Reparationer må kun udføres af en fagud-
dannet person eller af Graef-kundetjenesten. 
Uhensigtsmæssige reparationer kan have be-
tydelige farer for brugeren til følge. Desuden 
bortfalder kravet på garanti.
 ■ Reparation af apparatet i garantiperioden må 
kun foretages af Graef-kundetjenesten, ellers 
er der ved efterfølgende skader ikke længere 
krav på garanti.
 ■Defekte elementer må udelukkende udskiftes 
med originale reservedele. Kun ved disse dele 
er der sikkerhed for at de lever op til sikker-
hedskravene.
 ■Dette apparat er ikke bestemt til at blive brugt 
af personer (inklusiv børn) med begrænsede 
fysiske, sensoriske eller åndelige evner el-
ler manglende erfaring og/eller manglende 
viden, med mindre disse personer er under 
opsyn af en person, som er ansvarlig for de-
res sikkerhed eller har modtaget instruktioner 
om brugen af apparatet af denne person. 
 ■ Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at 
de ikke leger med apparatet. 
 ■Hold altid i stikket, når du trækker det ud af 
stikdåsen, aldrig i ledningen.
 ■Undlad at betjene apparatet med våde hæn-
der.   
 ■Dette apparat skal bruges med slæde og rest-
holder, med mindre størrelsen og formen af 

det, der skal skæres, ikke tillader brugen af 
restholderen.
 ■ I hviletilstanden drejes justeringsknappen 
med uret over nulstilling, indtil knappen ikke 
kan drejes længere, så anslagspladen dækker 
over knivskæret.

 ■ Tag kniven af før hver rengøring. Brug ikke 
apparatet, når ledningen eller stikket er ska-
det.
 ■ For at undgå farer sørg for at der bliver ins-
talleret en ny ledning gennem producenten 
eller dennes kundetjenesten eller en person 
med lignende kvalifikationer, inden apparatet 
bruges igen.
 ■Åbn under ingen omstændigheder appara-
tets kabinet. Når man rører ved stik, der står 
under strøm og når man ændrer den elektris-
ke og mekaniske opbygning, er der fare for 
elektrisk stoed.
 ■Undlad at bruge apparatet, når det er reng-
jort meget vådt.
 ■ Rør aldrig ved dele, som står under strøm. 
Disse kan forårsage et elektrisk stød eller end-
da føre til døden.
 ■ Emballager må ikke bruges til leg. Der er 
fare for kvælning. Rør ikke ved knivens æg 
med fingrene. Denne er meget skarpt og kan 
forårsage alvorlige personskader. Sørg for at 
apparatet er slukket og ikke er sluttet til el-
nettet.
 ■Kontroller om anslaget er lukket (knivens æg 
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er dækket)
 ■Undlad at bruge aggressive og skurende 
rengøringsmidler og opløsningsmidler.
 ■Undlad at kradse hårdnakket snavs af med 
hårde genstande.
 ■Undlad at skylle eller dyppe apparatet i vand.


