HU

Használati utasítás
Univerzális szeletelőgép

UNA

Kicsomagolás

Az egység kicsomagolásához az alábbiak szerint
járjon el:
- vegye ki a gépet a kartondobozból
- a csomagolás minden részét távolítsa el
- távolítson el minden lehetséges külső címkét a
gépről (de hagyja ott az adattáblát)

Az elhelyezéssel kapcsolatos elvárások

A gép biztonságos és hibamentes működéséhez
az elhelyezésnek az alábbi feltételeknek kell
megfelelnie:
- a gépet egy szilárd, egyenes, vízszintes,
csúszásmentes alapon kell fölállítani, amely
megfelelő terhelést bír el.
- úgy válassza ki a helyet, hogy a gyerekek ne érjék
el a gép éles pengéjét.

Veszélyforrások

A forgó körkés levághat testrészeket. Az ujjai,
különösen a mutatóujj, veszélyben vannak.
Ezért ne nyúljon bele a támasztófa és a vágandó
anyag tartója közötti résbe mindaddig, amíg a
támasztófal nincs teljesen becsukva, azaz nincs
„0” állásban.

Szeletelés

- Fordítsa ki a gép tartólábait, ameddig lehetséges
- Nyomja össze a szeletelőtálca alján lévő
támasztógombot és fordítsa át a szeletelőtálcát.
- Állítsa az ujjvédőt vízszintes pozícióba.

- Helyezze a vágandó anyagokat a
szeletelőtálcára.
- Állítsa be a kívánt vágási szélességet a kézi
beállító elfordításával.
- Nyomja meg a megfelelő gombot, vagy a
folyamatosat, vagy a manuálisat
- Nyomja a vágandó anyagokat finoman a
támasztófalhoz, és támassza a szeletelőtálcát a
pengének egyenletesen.
- Ha befejezte a szeletelést, kapcsolja ki a gépet.
- Nyomja meg az ujjvédő oldalán lévő gombot és
pattintsa össze.
- Nyomja össze a szeletelőtálca alján lévő
tolósínt és pattintsa össze.

akkor az árutartót kell használni.
- Helyezze el az étel végét vagy a kis méretű
terméket a szeletelőtálcára a szeleteléshez.
- Tegye az árutartót a szeletelőtálca hátsó részéhez
és tegye az árutartót a vágandó tételekhez.
- Folytassa a „Szeletelés” részben leírtak szerint.
Fontos információk
Az árutartó segítségével olyan kis termékeket is le
tud szeletelni, mint a gomba és a paradicsom.
Az egységet nem szabad az árutartó nélkül
használni, kivéve, ha a vágandó tételek mérete és
formája nem teszi lehetővé a használatát.

Tisztítás
Fontos információk
Folyamatos használat után hagyja a gépet
kihűlni kb. 5 percig.
Tippek
A lágy termékek (pl. sajt vagy sonka) szeletelése
úgy a legkönnyebb, ha a termékek le vannak
hűtve.
Ezek a termékek jobban vághatók, ha lassabban
mozgatja őket.
Amikor uborkát vagy répát vág, hasznos, ha
előtte egyforma méretűre vágja és azután tetszi
be őket a szeletelőbe.

Árutartó

Ha 10 cm-nél rövidebb a szeletelendő termék,
azaz nem lehetséges megfelelően kézben tartani,

Puha, nedves ruhával tisztítsa a külső részeit a
gépnek; ha nagyon szennyezett, akkor egy kímélő
mosogatószer használható.

A penge eltávolítása

Kérjük, hogy időnkét csavarozza ki a pengét, és
tisztítsa meg az egység belső részét.
Különösen, ha lédús termékeket (pl. paradicsom,
gyümölcsök, sültek, stb.) vág.
A pengével nagyon óvatosan bánjon!
- Húzza a szeletelőtálcát maga felé, amennyire
csak lehet.
- Távolítsa el a pengéről a késfedőlapod.
- Lazítsa meg a pengét úgy, hogy a csavart az
óramutató járásával megegyező irányba fordítja.
- Tisztítsa meg a penge belső részét egy nedves
ruhával.

- Tisztítás után olajozza meg vazelinnel a gyűrűt
és a penge belsejében lévő fogaskereket.
- Helyezze vissza a pengét és a késfedőlapot
fordított sorrendben

Szeletelőtálca

Ha jobban meg akarja tisztítani a szeletelőtálcát,
akkor ki tudja venni a készülékből.

a villamosvezetéken és a dugvillán. Sérült gépet
ne helyezzen használatba!
- Ha a gép kábele károsodott, akkor a gép
használata csak abban az esetben engedélyezett,
ha a kábel egy újra ki lett cserélve. Ezt a gyártó
vagy a megbízott szerviz vagy egy hasonlóan
képzett személy végezheti el a veszélyek
elkerülése végett.
- A javításokat csak egy specialista vagy a GRAEF
szervize végezheti el. A nem megfelelő javítások
óriási veszélyekhez vezethetnek a használó
számára és károsíthatják a gépet. Emellett ebben
az esetben a garancia sem érvényesíthető.
- Csak a GRAEF szervize jogosult arra, hogy
megjavítsa a gépet a garancia idő alatt, egyébként
a garancia lejár a következő károsodásoknál.
- A meghibásodott alkatrészeket kizárólag eredeti
alkatrészekkel lehet pótolni. A biztonsági
előírások betartása csak akkor garantált, ha ilyen
alkatrészeket használnak.

- Nyomja meg a a szeletelőtálca elején (alján) lévő
szeletelőtálca rudat.
- Tartsa lenyomva és húzza ki a szeletelőtálcát
hátrafelé (maga felé).
- Tisztítsa meg a szeletelőtálcát nedves ruhával
vagy folyóvíz alatt.
- Tisztítsa meg a görgőt nedves ruhával
- Kérjük, havonta egyszer használjon néhány
csepp gyantamentes olajat vagy vazelint a
szeletelőtálca sínén.
Távolítsa el a felesleges olajat vagy vazelint egy
puha ruhával
- Ezt a gépet nem használhatja olyan ember
- Nyomja meg a szeletelőtálca zárját és nyomja
(beleértve a gyerekeket is), akik korlátozott
vissza a szeletelőtálcát előre a szeletelőtálca sínén fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel
rendelkeznek vagy hiányzik a megfelelő tudásuk
és tapasztalatuk, kivéve ha a biztonságukért
Biztonsági utasítások
felelős személy felügyeli őket vagy ha megfelelő
Ez a gép megfelel a törvényes biztonsági
utasításokat kaptak arról, hogy hogyan kell a
szabályoknak. Azonban a nem megfelelő
gépet használni.
használat személyi sérüléshez vagy anyagi
- Figyelni kell, hogy a gyerekek ne tudjanak
károsodáshoz vezethet. A gép biztonságos
játszani a géppel.
használatához kövesse a lenti utasításokat:
- A gép nem alkalmas arra, hogy egy külső
- Használat előtt ellenőrizze, hogy van-e külső
időzítővel vagy egy különálló távvezérlő
látható károsodás a gép házán, a
rendszerrel használjuk.

- Ezt a gépet arra tervezték, hogy háztartásokban
és olyan helyeken használják, mint pl.
• üzletek, irodák és egyéb helyek kis konyhája
• arm házak
• hotelek, motelek és egyéb hasonló lakóhelyek
vendégei által
• panzió típusú szállókon.
- Ha a gép kábele károsodott, akkor a gyártónak,
a megbízott szerviznek vagy egy hasonlóan
képzett személynek ki kell cserélni a veszélyek
elkerülése végett.
- Amikor kihúzza a dugaljból a dugvillát, ne a
kábelt húzza, hanem a dugvillát fogja meg.
- Ezt a gépet a szeletelőtálcával és az ételtartóval
kell használni, kivéve, ha a szeletelendő étel
mérete és formája nem teszi lehetővé az
ételtartó használatát.
- Készenléti módban fordítsa a szeletelésvastagság
állító gombot az óramutató járásával megegyező
irányban úgy, hogy elhagyja a záró pozíciót
egészen addig, amíg a támasztófal befedi a
vágórészt.
- Ne használja a csomagolóanyagot játékként,
mert fulladásveszélyes
- Ne érjen a pengéhez, nagyon éles és komoly
sérüléseket okozhat
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a gépet
kikapcsolta és nincs elektromos áram alatt.
- Ellenőrizze, hogy a késfedő le van zárva és a
vágópenge be van fedve.
- Ne használjon semmiféle kíméletlen vagy
dörzsölő tisztítóanyagot és ne használjon
semmiféle oldószert

- Ne használjon semmiféle kíméletlen vagy
dörzsölő tisztítóanyagot és ne használjon
semmiféle oldószert
- Ne vakarja le a makacs foltokat egy éles
szerszámmal
- Ne mossa a gépet vízben vagy ne merítse víz alá.

