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Utpakning
Ved utpakningen av apparatet gjelder følgende 
fremgangsmåte:

 ■ Ta apparatet ut av esken. 
 ■ Fjern all forpakningen. 
 ■ Fjern eventuelle klistremerker på apparatet 
(ikke fjern navneplaten).

Krav til oppstillingsstedet
For sikker og feilfri drift av apparatet må opps-
tillingsstedet oppfylle følgende forutsetninger:

 ■Apparatet må stilles på et fast, flatt, vannrett 
og sklisikkert underlag med tilstrekkelig bæ-
rekraft. 
 ■Velg oppstillingsstedet slik at ikke barn kan 
komme borti apparatets skarpe knivblad. 

Farekilder
Et dreiende knivblad kan skjære av kroppsde-
ler. Fingrene er utsatt, og da spesielt tomlene. 
Av den grunn skal du ikke stikke hånden inn i 
rommet mellom anslagsplaten og holderen for 
det som skal skjæres opp, med mindre anslags-
platen er fullstendig lukket, dvs. er stilt under 
«0».

 Innen første gangs bruk
Apparatet skal rengjøres slik det blir beskrevet 

under «Rengjøring».

Skjæring med momentbryter
 ■ Sving maskinføttene til det endelige anslaget.

 ■ Still tommelbeskyttelsen i vannrett posisjon 
ved å trykke på knappen.
 ■ Trykk skyvedelen mot sledens underside og 
snu sleden.
 ■ Legg det som skal skjæres på sleden.
 ■ Still inn ønsket skjæretykkelse ved å dreie på 
håndhjulet.
 ■Det som skal skjæres opp trykkes lett mot 
anslagsplaten og sleden føres jevnt mot kniv-
bladet.
 ■ Trykk på momentbryteren.
 ■ Etter at skjæringen er fullført slipper du mo-
mentbryteren igjen.
 ■ Snu sleden igjen.
 ■ Trykk på knappen på siden av tommelbeskyt-
telsen og vend denne
 ■ Trykk skyvedelen mot sledens underside og 
snu denne opp. 

Vedvarende skjæring
Bruk knappen for vedvarende skjæring når du 

skal skjære større mengder.
 ■ Samme fremgangsmåte som ved bruk av 
momentbryter, bortsett fra at du trykker på 
bryteren for vedvarende skjæring i stedet for 
momentbryteren.
 ■ Etter bruk i ca. 5 minutter skal du la motoren 
avkjøles.
 ■ Etter at skjæreprosedyren er fullført slår du av 
apparatet igjen.

Viktig
Mykt oppskjær (f.eks. ost og skinker) kan man 
skjære best dersom det er nedkjølt. 
Mykt oppskjær kan man skjære best når man 
skyver det langsomt forover.
Når man skjærer agurker og gulrøtter er det 
fordelaktig dersom de på forhånd skjæres 
til samme lengde, og deretter føres inn med 
resteholderen.

Resteholder
Straks det som skal skjæres opp er kortere enn 
10 cm og dermed ikke lenger kan holdes fast 

ordentlig, så må resteholderen benyttes. 
 ■ Legg restene eler det lille som skal skjæres på 
sleden.
 ■ Sett resteholderen på sledens bakvegg og 
trykk resteholderen mot det som skal skjæres 
opp. 
 ■Gå frem slik det i sted ble beskrevet under 

«Skjæring». 
Viktig
Resteholderen muliggjør at mindre ting kan 
skjæres opp, som f.eks. sopp og tomater. 
Apparatet skal ikke benyttes uten resteholder, 
med mindre størrelsen og formen på det som 
skal skjæres opp ikke tillater bruk av restehol-
deren.

Rengjøring
Rengjør apparatets utside med hjelp av en myk 
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og fuktig klut. Ved omfattende smuss kan det 
benyttes et mildt rengjøringsmiddel.

Fjerning av knivbladet
Ta bort kniven innen hver rengjøring av appa-
ratet. Vær svært forsiktig i omgang med kniv-
bladet. 

 ■ Trekk sleden helt til deg selv.
 ■ Ta bort knivens tildekningsplate.
 ■Knivbladet kan løsnes ved at du dreier knivs-
kruen med klokka.  
 ■ Rengjør knivbladets innside med hjelp av en 
fuktig klut.
 ■Glideringen og tannhjulet på knivens innside 
skal smøres inn med vaselin etter rengjørin-
gen.
 ■ Sett inn knivbladet og tildekningsplaten i om-
vendt rekkefølge.

Slede 
For lettere å kunne rengjøre sleden er det mulig 
å ta denne vekk fra maskinen. 

 ■ Trykk på sledeslåen på forsiden (nederst) av 
sleden.
 ■Hold denne nedtrykt og trekk sleden bakover 
(mot kroppen) til den er fri.
 ■ Rengjør sleden med en fuktig klut eller under 
rennende vann.
 ■ Rengjør hjulet med hjelp av en fuktig klut.
 ■Hold sledeslåen nedtrykt og skyv sleden fre-
mover på sledesporet. 

 ■ En gang i måneden bør sledesporet gis noen 
dråper olje uten harpiks, eller vaselin.  Over-
flødig olje / vaselin fjernes med en myk bo-
mullklut.
 ■ Etter rengjøringen setter du på sleden igjen.

Sikkerhetstips
For en sikker omgang med apparatet skal du 
overholde følgende sikkerhetstips:

 ■Kontroller innen apparatet brukes om det fo-
religger ytre skader på kabinettet, ledningen 
eller støpslet. Et skadet apparat skal ikke tas 
i bruk.
 ■Ved skader på apparatets ledning skal du la 
produsenten eller vedkommendes kundeser-
vice eller en annen kompetent person skifte 
ut ledningen, for slik å unngå farefulle situ-
asjoner. 
 ■ Reparasjoner skal kun utføres av en fagmann, 
eller av kundeservice hos Graef. Feilaktig ut-
førte reparasjoner kan forårsake betydelig 
fare for brukeren. I tillegg mister man garan-
tien.
 ■ I garantiperioden skal apparatet kun repare-
res av noen fra kundeservice hos Graef, ellers 
gjelder ikke garantien for senere skader.
 ■Defekte deler skal utelukkende skiftes ut med 
originale reservedeler. Kun for disse delene 
kan det garanteres at sikkerhetskravene er 
oppfylt.
 ■Dette apparatet er ikke ment for bruk av per-
soner (innbefattet barn) som har begrensede 

fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller 
som mangler erfaring og/eller kunnskaper, 
med mindre de holdes under oppsyn av en 
person som er ansvarlig for deres sikkerhet, 
eller mottar anvisninger fra vedkommende 
om hvordan apparatet skal benyttes. 
 ■ Barn skal holdes under oppsyn for å sikre at 
de ikke leker med apparatet. 
 ■ Ledningen skal alltid trekkes ut fra stikkon-
takten ved å dra i støpslet, ikke i ledningen 
direkte.
 ■Apparatet skal ikke brukes dersom en har 
våte hender.   

 ■Dette apparatet må benyttes med slede og 
resteholder, med mindre størrelsen og for-
men på det som skal skjæres opp ikke tillater 
bruk av resteholderen.

 ■Mens apparatet hviler dreies justeringsknap-
pen med klokka over nullpunktet til anslags-
punktet, slik at anslagsplaten dekker skjære-
kniven.

 ■ Ta bort kniven innen hver rengjøring. 
 ■Apparatet skal ikke benyttes dersom lednin-
gen eller støpslet er skadet.
 ■ Innen apparatet benyttes igjen skal du la pro-
dusenten eller vedkommendes kundeservice 
eller en annen kompetent person skifte ut 
ledningen, for slik å unngå farefulle situasjo-
ner.
 ■Du skal aldri åpne apparatets kabinett. Der-
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som tilkoblinger som fører spenning blir 
berørt og den mekaniske oppbygningen fo-
randret, så består det en fare for strømstøt.
 ■Apparatet skal ikke benyttes dersom det ble 
rengjort veldig vått.
 ■Deler som står under spenning skal aldri 
berøres. Disse kan forårsake et elektrisk støt 
eller endog til tap av liv. 
 ■ Forpakning skal ikke benyttes til leking. Det 
foreligger kvelningsfare.
 ■Du skal ikke berøre knivbladet med fingrene. 
Dette er svært skarpt og kan forårsake alvor-
lige skader.
 ■ Forsikre deg om at apparatet er avslått og 
ikke tilkoblet strømnettet.
 ■ Sjekk at anslaget er lukket (knivbladet tildekt).
 ■Du skal ikke benytte agressive eller skurende 
rengjøringsmidler, og heller ingen løsemidler.
 ■ Ikke skrap bort vrient smuss med hjelp av har-
de gjenstander.
 ■Apparatet skal ikke skylles eller dyppes i vann.


