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Uitpakken
Voor het uitpakken van het apparaat gaat u als 
volgt te werk:

 ■Neem het apparaat uit de doos. 
 ■Verwijder alle verpakkingselementen. 
 ■Verwijder eventuele stikkers op het apparaat 
(niet het typeplaatje verwijderen).

Eisen aan de plaatsingslocatie
Voor een veilig en foutloos gebruik van het 
apparaat moet de plaatsingslocatie aan de vol-
gende voorwaarden voldoen:

 ■Het apparaat moet op een vaste, vlakke, ho-
rizontale en slipvaste ondergrond worden ge-
plaatst met voldoende draagvermogen. 
 ■Kies de plaatsingslocatie zo uit, dat kinderen 
niet bij het scherpe mes van het apparaat 
kunnen komen. 

Bronnen van gevaar
Het draaiende mes kan lichaamsdelen afsnij-
den. Er bestaat gevaar voor uw vingers, met 
name de duim. Tast om die reden niet in de 
ruimte tussen aanslagplaat en de houder voor 
het te snijden product, zolang de aanslagplaat 
niet geheel gesloten is, d.w.z. onder „0“ gezet 
is. 

Snijden met de momentschakelaar
 ■ Zwenk de voeten van de machine tot aan de 
eindaanslag.
 ■ Plaats de duimbescherming in de horizontale 
positie door op de drukknop te drukken.

 ■Druk de schuif aan de onderkant van de slede 
samen en klap de schuif om.
 ■ Plaats het snijgoed op de slede.
 ■ Stel de gewenste snijdikte in door aan het 
handwiel te draaien.
 ■ Snijgoed lichtjes tegen de aanslagplaat druk-
ken en de slede gelijkmatig tegen het mes 
leiden.
 ■Druk op de momentschakelaar
 ■Na het afronden van het snijproces laat u de 
momentschakelaar weer los.
 ■Klap de slede weer om.
 ■Druk op de drukknop zijdelings van de duim-
bescherming en haal deze over.
 ■Druk de schuif aan de onderkant van de slede 
en klap deze omhoog. 

Snijden met de voortdurende scha-
kelaar
Gebruik de voortdurende schakelaar voor het 

snijden van grotere hoeveelheden.
 ■Werkwijze zoals bij het snijden met „Mo-
mentschakelaar“, alleen drukt u niet op de 
„Momentschakelaar“, maar op de „Voortdu-
rende schakelaar“.

Laat de motor na voortdurend gebruik gedu-
rende ca. 5 minuten afkoelen.

 ■Na beëindiging van het snijproces schakelt u 
het apparaat weer uit.

Belangrijk
Zacht te snijden product (bijv. kaas of ham) 

kan het best gekoeld worden gesneden. 
Zacht te snijden product kan beter worden 
gesneden, wanneer u het te snijden product 
langzamer voorwaarts schuift.
Bij het snijden van augurken of worteltjes is 
het van voordeel, wanneer deze vooraf op de-
zelfde lengte worden afgesneden en dan met 
de restenhouder worden aangeschoven.

Restenhouder
Zodra het te snijden product korter dan 10 cm 
is en zodoende niet meer correct kan worden 
vastgehouden, moet de restenhouder worden 

gebruikt. 
 ■ Leg de resten of het kleinere te snijden pro-
duct op de slede.
 ■ Plaats de restenhouder op de achterwand van 
de slede en leg de restenhouder tegen het te 
snijden product aan. 
 ■Ga te werk zoals hiervoor bij het „Snijden“ 

beschreven is. 
 ■ Belangrijk

De restenhouder maakt het u mogelijk om 
kleiner te snijden product zoals bijv. paddesto-
elen of tomaten klein te snijden. 
Het apparaat mag niet zonder restenhouder 
worden gebruikt, tenzij de grootte en de vorm 
van het te snijden product het gebruik ervan 
niet toelaten.

Mes verwijderen
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Schroef van tijd tot tijd het mes er ook eens af 
en reinig het apparaat van binnen. Met name 
dan, wanneer er „sappige“ snijproducten 
(tomaten, fruit, braadvlees enz.) werden ges-
neden. Behandel hetmes zeer zorgvuldig. 

 ■ Trek de slede helemaal naar u toe.
 ■Verwijder de mesafdekplaat.
 ■Haal het mes eruit, door de schroef van het 
mes met de klok mee te draaien.  
 ■ Reinig de binnenkant van het mes met een 
vochtige doek.
 ■Glijring en tandwiel aan de binnenkant van 
het mes na het reinigen met vaseline insme-
ren.
 ■ Plaatsen van het mes en de mesafdekplaat 
gebeurt in de omgekeerde volgorde.

Slede 
Om de slede beter te kunnen reinigen, kan 
deze van de machine worden verwijderd. 

 ■Druk de vergrendeling van de slede aan de 
voorkant (beneden) van de slede.
 ■Houd deze ingedrukt en trek de slede naar 
achteren weg (naar uw lichaam toe).
 ■ Reinig de slede met een vochtig doekje of on-
der stromend water.
 ■ Reinig de looprol met een vochtige doek.
 ■Houd de vergrendeling van de slede inge-
drukt en schuif de slede op de sledegeleiding 
naar voren. 

 ■Doe alstublieft een keer per maand een drup-

peltje harsvrije olie of vaseline op de slede-
geleiding. Overtollig olie /vaseline met een 
zachte katoenen doek verwijderen.
 ■Na de reiniging plaatst u de slede weer terug.

Veiligheidsinstructies
Let in het belang van een veilige omgang met 
het apparaat op de volgende veiligheidsins-
tructies:

 ■Controlleer het apparaat voordat u het in 
gebruik neemt ten aanzien van van buitenaf 
zichtbare schade aan de behuizing, de aans-
luitkabel en de stekker. Neem een beschadigd 
apparaat niet in gebruik.
 ■ Bij beschadiging van de aansluitkabel van de 
machine mag deze uitsluitend door de fab-
rikant of zijn klantenservice of een vergeli-
jkbaar gekwalificeerde persoon worden ver-
vangen om gevaren te voorkomen. 
 ■ Reparaties mogen uitsluitend door een vak-
man of door de klantenservice van Graef 
worden uitgevoerd. Door niet-oordeelkundi-
ge reparaties kunnen er aanzienlijke gevaren 
voor de gebruiker onstaan. Bovendien vervalt 
de garantie.
 ■ Een reparatie van het apparaat gedurende 
de garantieperiode mag uitsluitend door de 
klantenservice van Graef worden uitgevo-
erd, anders heeft men bij navolgende schade 
geen recht op garantie meer.
 ■Defecte componenten mogen uitsluitend 
door originele reserveonderdelen worden 

vervangen. Alleen bij deze onderdelen is ge-
garandeerd, dat ze aan veiligheidseisen zullen 
voldoen.
 ■Dit apparaat is niet bestemd om door perso-
nen (met inbegrip van kinderen) met beperk-
te fysische, sensorische of psychische vaardig-
heden of bij gebrek aan ervaring en/of gebrek 
aan kennis te worden gebruikt, tenzij ze door 
een voor hun veiligheid bevoegde persoon in 
de gaten worden gehouden of ze van deze 
persoon instructies hebben ontvangen, hoe 
ze het apparaat moeten gebruiken. 
 ■Kinderen dienen onder toezicht te staan om 
ervoor te zorgen, dat ze niet met het ap-
paraat spelen. 
 ■De voedingskabel moet altijd aan de aans-
luitstekker uit het stopcontact worden ge-
trokken, niet aan de aansluitkabel.
 ■Het apparaat mag niet met natte handen 
worden bediend.   

 ■Dit apparaat moet met slede en restenhouder 
worden gebruikt, tenzij de grootte en de 
vorm van het te snijden product het gebruik 
van de restenhouder niet toelaten.

 ■ In rusttoestand de instelknop met de klok 
mee tot voorbij de nulstand draaien tot aan 
de aanslag, zodat de aanslagplaat de messni-
jkant overlapt.
 ■Gebruik het apparaat niet, wanneer de aans-
luitkabel of de stekker beschadigd is.



NL

 ■ Laat alvorens u het apparaat opnieuw gebru-
ikt, een nieuwe aansluitkabel uitsluitend door 
de fabrikant of zijn klantenservice of een ver-
gelijkbaar gekwalificeerde persoon aanbren-
gen om gevaren te voorkomen.
 ■Maak in geen geval de behuizing van het 
apparaat open. Wanneer er onder spanning 
staande aansluitingen worden aangeraakt 
of de elektrische en mechanische opbouw 
wordt veranderd, bestaat er gevaar voor stro-
omschokken.
 ■ Raak nooit onder spanning staande onderde-
len aan. Deze kunnen een elektrische stroom-
schok veroorzaken of zelfs dodelijk letsel tot 
gevolg hebben.
 ■Verpakkingsmaterialen mogen niet worden 
gebruikt om te spelen. Er bestaat gevaar voor 
verstikking. 
 ■ Tast niet met de vingers aan de snijkant van 
het mes. Dit is zeer scherp en kan ernstige 
verwondingen veroorzaken. 
 ■ Zorg ervoor, dat het apparaat uitgeschakeld is 
en niet op het stroomnet is aangesloten.
 ■Controleer of de aanslag gesloten is (mess-
nede afgedekt).
 ■Gebruik geen aggressieve of schurende reini-
gingsmiddelen en geen oplosmiddelen.
 ■Krab hardnekkige verontreinigingen niet af 
met harde voorwerpen.
 ■Het apparaat mag niet in water worden af-
gespoeld of onder water worden gedompeld.


