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Vážení zákazníci,  

před použitím spotřebiče si prosím pozorně přečtěte návod k obsluze. 

 

PŘIPOJENÍ 

Síťové napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku spotřebiče. Kráječ splňuje závazné směrnice EU. 

 

POPIS SPOTŘEBIČE 

1. rukojeť  

2. čepel nože 
3. ochrana prstů 

4. ochranné pouzdro 

5. posuvný spínač 
6. tlačítko pro uvolnění nože 

7. přívodní šňůra  

8. typový štítek (na spodní straně spotřebiče) 
 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 Pozor! Čepel nože je velmi ostrá! 

 Jakmile spotřebič vypnete, příp. je-li potřeba vyměnit čepel nože, vždy ihned vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky a 

vyčkejte, až se úplně zastaví chod motoru. 

 Elektrický nůž neuvádějte do provozu, pokud spotřebič vůbec, příslušenství či přívodní šňůra vykazují evidentní známky 
poškození. 

 Spotřebič uvedený do provozu musí být pod stálým dohledem. Děti si nejsou vědomy nebezpečí, která mohou vzniknout při 
manipulaci s elektrospotřebiči, proto je nesmějí obsluhovat. 

 V žádném případě se nedotýkejte částí spotřebiče, které jsou v pohybu. Nebezpečí poranění! 

 Spotřebič vypněte a vidlici vytáhněte ze zásuvky po každém použití, při poruše provozu a před každým čištěním. 

 Vidlici nevytahujte ze zásuvky za přívodní šňůru, k tomuto účelu je určena zástrčka. 

 Při nesprávné obsluze spotřebiče nebo při použití k jiným účelům, než ke kterým je spotřebič určen, nepřebírá výrobce 

zodpovědnost za případné škody. 

 Spotřebič je určen k použití v domácnostech, nikoli k živnostenskému provozu. 

 Opravy spotřebiče smí provádět jen odborný personál, neboť je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, aby se předešlo dalšímu 
poškození spotřebiče. Totéž platí i pro výměnu přívodní šňůry. Pokud Váš elektrospotřebič vykazuje závadu, obraťte se prosím na 

technický servis dovozce (adresa uvedena na Záručním listu).  
 

POKYNY K OBSLUZE 

 

POUŽITÍ 

Spotřebič je určen ke krájení koláčů, rolád, zeleniny a podobných potravin, které lze řezat. 

 

ČEPEL NOŽE 

 Čepele přiložte paralelně k sobě a kovový nýt jedné zasuňte do štěrbiny ve druhé čepeli. Obě čepele uchopte v místě ochrany 

prstů a zasuňte je do rukojeti tak, aby se slyšitelně zacvakly. 

 Zkontrolujte nyní, zda je nůž správně nasazený – zkuste čepele povytáhnout. 

 Pokud jsou čepele správně nasazené, je spotřebič připravený k provozu. 
 

UVEDENÍ DO PROVOZU 

 Než nůž přiložíte k potravinám, které chcete nakrájet, stlačte posuvný spínač, a spotřebič tak uvedete do provozu.  

 Čepel nože přiložte k potravinám. Navyklý pohyb „tam a zpět“ běžný při krájení nožem není v tomto případě potřeba, elektrický 
nůž se pohybuje automaticky.  

 Jakmile chcete krájení dokončit, jednoduše povolte posuvný spínač. 

 Vidlici přívodní šňůry vytáhněte ze zásuvky. 

 Vyčkejte, než se motor vrátí do klidové pozice. Stiskem tlačítka pro uvolnění nože oddělíte čepele, které pak lze snadno vyjmout. 
 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

 Před každým čištěním spotřebič vždy vypněte, vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky a vyčkejte, než se motor zcela zastaví. 

 Rukojeť spotřebiče (část s motorem) se z bezpečnostních důvodů nesmí v žádném případě dostat do přímého kontaktu 

s tekutinami ani být ponořena do vody. 

 Rukojeť spotřebiče pouze otřete měkkou navlhčenou textilií. 

 Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, které by mohly povrch spotřebiče poškrábat. 

 Čepel nože lze mýt v myčce. 

 

LIKVIDACE  

 
Pro likvidaci nepoužitelných elektrospotřebičů jsou určeny veřejné sběrny komunálního odpadu. 


