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Uppackning
Packa upp produkten på följande sätt:

 ■ Ta upp produkten ur kartongen. 
 ■ Ta bort alla förpackningsdelar. 
 ■ Ta bort eventuella klisterlappar från produk-
ten (ta ej bort typskylten).

Krav på uppställningsplatsen
För säker och felfri drift av produkten måste 
uppställningsplatsen uppfylla följande krav:

 ■ Produkten måste ställas upp på ett fast, plant, 
vågrät och halksäkert underlag med tillräcklig 
bärkraft. 
 ■Välj uppställningsplatsen så att barn ej kan nå 

den vassa kniven på produkten. 

Riskkällor
Den roterande kniven kan skära av kropps-
delar. I farozonen är dina fingrar, i synnerhet 
tummen. Stoppa därför inte in fingrarna i ut-
rymmet mellan anslagsplattan och hållaren så 
länge anslagsplattan inte är helt stängd, dvs 
ställd under ”0”. 

Före första användningen
Rengör produkten enligt beskrivningen under 

”Rengöring”.

Skärning med momentknappen
 ■ Fäll ut maskinens fötter tills det tar emot.
 ■ Ställ tumskyddet i den vågräta positionen ge-
nom att använda tryckknappen.

 ■ Tryck ihop spärren på slädens undersida och 
fäll ut på släden.
 ■ Lägg skärgodset på släden.
 ■ Ställ in önskad skärtjocklek genom att vrida 
på hjulet.
 ■ Tryck skärgodset lätt mot anslagsplattan och 
för släden i en jämn rörelse mot kniven.
 ■ Tryck på momentknappen.
 ■ Släpp momentknappen igen när du är klar 
med skärningen.
 ■ Fäll ner släden igen.
 ■ Tryck på knappen vid sidan om tumskyddet 
och fäll ner det.
 ■ Tryck på skjutknappen på slädens undersida 
och fäll upp den. 

Skärning med permanentknappen
Använd permanentknappen när du ska skära 

stora mängdet.
 ■Gör på samma sätt som när du skär med 
”momentknappen”, men tryck på ”perma-
nentknappen” istället för ”momentknap-
pen”.
 ■ Låt motorn svalna efter ca 5 minuters perma-
nent drift.
 ■ Stäng av maskinen när du har skurit färdigt.

Viktigt
Mjukt skärgods (tex ost eller skinka) är lättast 
att skära kallt. 
Mjukt skärgods är lättare att skära om du för 
fram det saktare.

Vid skärning av gurka eller morötter är det en 
fördel om de först skärs till samma längd och 
sedan skärs med hjälp av resthållaren.

Rengöring
Rengör ytorna på produktens utsida med en 
mjuk, lätt fuktad duk. Vid kraftig smuts kan ett 
milt rengöringsmedel användas.

Löstagning av kniven
Ta loss kniven varje gång innan du rengör mas-
kinen. Behandla kniven ytterst försiktigt. 

 ■Dra släden helt mot dig.
 ■ Ta bort knivskyddsplattan.
 ■ Lossa kniven genom att vrida knivskruven 
medsols.  
 ■ Rengör knivens insida med en fuktig duk.
 ■ Smörj in glidringen och kugghjulen på kni-
vens insida med vaselin efter rengöringen.
 ■ Sätt tillbaks kniven igen i omvänd ordning.

Släde 
För att du ska kunna rengöra släden bättre kan 
denna tas loss från maskinen. 

 ■ Tryck på låsknappen på slädens framsida 
(nedtill).
 ■Håll den intryckt och dra av släden bakåt (mot 
dig).
 ■ Rengör släden med en fuktig duk eller under 
rinnande vatten.
 ■ Rengör hjulen med en fuktig duk.
 ■Håll låsknappen intryckt och för släden framåt 
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på slädspåret. 

 ■ Smörj slädspåret en gång i månaden med nå-
gra droppar hartsfri olja eller vaselin. Ta bort 
överflödig olja/vaselin med en mjuk bomulls-
duk.

 ■ Sätt tillbaks släden efter rengöringen.

Säkerhetsanvisningar
 ■ Beakta de följande säkerhetsanvisningarna 
för en säker användning av produkten:
 ■Kontrollera före användning att det inte finns 
synliga skador på produktens hölje, sladd el-
ler kontakt. Använd ej produkten om den är 
skadad.
 ■Om maskinens sladd är skadad får denna 
endast bytas ut av tillverkaren, dess kundt-
jänst eller liknande kvalificerad person för att 
undvika fara. 
 ■ Reparationer får endast utföras av fackperso-
nal eller av Graef kundtjänst. Felaktigt utför-
da reparationer kan leda till fara för använda-
ren. Dessutom upphör garantin att gälla.
 ■ Reparation av produkten under garantitiden 
får endast utföras av Graef kundtjänst, an-
nars gäller ej garantin för ev. följdskador.
 ■Defekta delar får endast bytas ut mot original 
reservdelar. Endast dessa delar garanterar att 
säkerhetskraven uppfylls.
 ■Denna produkt är inte avsedd att användas 
av personer (inklusive barn) med begränsad 
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller 

som saknar erfarenhet och/eller kunskaper 
om inte vederbörande står under uppsikt av 
en person som ansvarar för säkerheten eller 
erhållit anvisningar från denna person om hur 
apparaten ska användas. 
 ■ Barn ska hållas under uppsikt för att säker-
ställa att de inte leker med apparaten. 
 ■Håll alltid i kontakten när du drar ut den, dra 
inte i sladden.
 ■Använd inte produkten med våta händer.   

 ■Apparaten måste användas med släde och 
resthållare utom när resthållaren inte kan an-
vändas på grund av formen och storleken på 
det som ska skäras.

 ■Vrid inställningsknappen när maskinen står 
stilla medsols förbi nolläget tills det tar emot 
så att anslagsplattan täcker kniven.
 ■ Ta alltid loss kniven före varje rengöring. 
 ■ Förpackningsmaterialen får ej användas som 
leksaker. Kvävningsrisk. 
 ■ Jämför informationen på produktens typs-
kylt (spänning och frekvens) med ditt elnäts 
egenskaper innan produkten ansluts. Dessa 
uppgifter måste stämma överens för att pro-
dukten ej ska kunna skadas. Fråga en elektri-
ker om du är osäker. 
 ■ Försäkra dig om att elkabeln är oskadad och 
att den inte läggs över varma ytor eller vassa 
kanter. 
 ■ Elkabeln får inte vara hårt spänd. 

 ■ Produktens elektriska säkerhet kan endast 
garanteras om den ansluts till ett system med 
skyddsjord som installerats enligt gällande fö-
reskrifter. Det är förbjudet att ansluta produk-
ten till ett ojordat uttag. 
 ■ Låt en elektriker kontrollera elinstallationen 
om du är osäker. Tillverkaren övertar inget 
ansvar för skador som uppstått genom att 
skyddsjord saknas eller avbrutits. 
 ■ Rör inte med fingrarna vid knivens klinga. 
Den är mycket vass och kan orsaka svåra ska-
dor.
 ■Kontrollera att produkten är avstängd och att 
den inte är ansluten till elnätet.
 ■Kontrollera att anslaget är stäng (kniven för-
täckt).


