KRÁJEČ S NOŽI DO „V“ NEREZ
Návod k použití
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Prosím, přečtěte si tento návod k použití.
Návod uschovejte pro pozdější nahlédnutí.
Účel použití
Kráječ s noži do „V“ je určen ke krájení ovoce a zeleniny.
Nepoužívejte jej pro jiné účely a dodržujte instrukce uvedené v tomto návodu.
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Popis dílů
1) Ochranný klobouček s držákem potravin
2) Vodící lišta
3) Opěrky
4) Protiskluzové podložky
5) Stojánek pro uschování nožů
6) Krájecí deska – pro krájení tenkých plátků
7) Krájecí deska – pro krájení středních plátků
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8) Krájecí deska – pro krájení širokých plátků
9) Krájecí deska s noži – pro krájení malých
proužků/hranolek
10) Krájecí deska s noži – pro krájení širokých
proužků/hranolek
11) Bezpečnostní zámek pro upevnění krájecí
desky

Výměna nožů
1. Položte kráječ s vysunutými opěrkami na rovnou pracovní plochu.
2. Prsty mějte z dosahu nože a nasaďte zvolenou krájecí desku do kráječe.
-
Otvor na desce má být menším průměrem dole, aby bezpečnostní zámek zacvakl
do otvoru na desce.
3. Krájecí desku nasuňte až na doraz a překontrolujte, že je řádně nasazena.
4. Krájecí desky, které nepoužíváte, dávejte z důvodu bezpečnosti do stojánku pro uschování
nožů.
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Použití
Vždy používejte při krájení ochranný klobouček!
Po celou dobu mějte ruce z dosahu nožů, jsou velmi ostré!
Potravinu, kterou chcete krájet, nabodněte do ochranného kloboučku. Pokud je potravina
větší, nakrájejte ji na menší kousky.
Nyní můžete krájet na kráječi, kloboučkem pohybujte vpřed a vzad. Prsty ruky držící klobouček mějte schované za kloboučkem.
Druhou rukou si přidržujte tělo kráječe.
Design kráječe s noži do „V“ nabízí bezpečný, jednoduchý a kontrolovatelný pohyb držáku
s potravinou vpřed a vzad.
Čištění a údržba
Před uskladněním vyčistěte, umyjte a nechte oschnout.
Stejně jako u kterýchkoli jiných kvalitních nožů, výrobce nedoporučuje mytí v myčce. Vlivem
agresivních činidel může dojít ke zkrácení životnosti výrobku a poškození povrchu nože.
Bezpečnostní instrukce
- Při manipulaci s kráječem buďte opatrní, všechny nože kráječe jsou velmi ostré.
- Při krájení používejte ochranný klobouček. Prsty ruky držící klobouček mějte schované za
kloboučkem.
- Nekrájejte mražené a velmi tvrdé kousky potravin.
- Skladujte a pokládejte mimo dosah dětí.
- Nedotýkejte se nožů.
Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava výrobku
byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí
Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití.
Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny
uvedenými v návodu k použití.
Záruka se nevztahuje:
- na přirozené opotřebení funkční částí stroje v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou stroje (např. čištění,
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu stroje, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné
tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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