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Návod k použití 

ELEKTRICKÝ KRÁJEČ 

R-5910 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. 
Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod 
uschovejte pro případ další potřeby.  
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ 

• Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, 
záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za 
škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé 
používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.  

• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí 
uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím 
zásuvky. 

• Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. 
UPOZORNĚNÍ 

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo 
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly 
poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným 
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat 
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel 
udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. 

• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. 
• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen. 
• Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího 

časového spínače nebo dálkového ovládání. 
• Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte 

a odpojte ze síťové zásuvky. 
• Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, 

poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového 
kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. 
Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte 
autorizovanému servisnímu středisku. 

• Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká 
nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky. 

• Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel 
nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů. 
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• Netahejte za napájecí kabel a neomotávejte jej kolem spotřebiče. 
• Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte spotřebič 

ve venkovních prostorech. 
• Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou či jinými kapalinami. 
• Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti dřezu, nádob 

s vodou apod. Nemyjte spotřebič v myčce na nádobí. 
• Pokud dojde ke kontaktu spotřebiče s vodou, ihned jej odpojte z el. sítě. 
• Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma rukama. 
• Spotřebič umístěte na rovný a stabilní povrch. 
• Před zapojením do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič vypnutý. 
• Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru. 
• Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, 

jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod. 
• Povrch spotřebiče se může při provozu zahřívat. Nedotýkejte se horkého 

povrchu holýma rukama. 
• Spotřebič nezakrývejte a nepokládejte na něj žádné předměty. 
• Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých či výbušných látek. 
• Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě. 
• Před čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič zcela vychladnout. 
• Krájecí kotouč je velmi ostrý. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s ním. 
• Spotřebič používejte pouze s řádně umístěným posuvným a přítlačným 

podavačem. Nikdy nepřitlačujte krájené potraviny ke krájecímu kotouči 
pomocí prstů. 

• Spotřebič je určen ke krájení chleba, uzenin, sýra, zeleniny aj. Není určen ke 
krájení tvrdých potravin jako např. zmrzlého masa nebo masa s kostmi. 

• Udržujte obalový materiál mimo dosah dětí, hrozí riziko udušení. 
• Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny. 
• Používejte spotřebič pouze s dodaným příslušenstvím. 
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POPIS SPOTŘEBIČE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Přítlačný podavač 
2. Posuvný podavač 
3. Základna 
4. Posuvná tyč 

5. Krájecí kotouč 
6. Pojistka krájecího kotouče 
7. Regulátor tloušťky řezu 
8. Přepínač zapnuto/vypnuto

 
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 

• Odstraňte veškerý obalový materiál. 
• Omyjte spotřebič, viz kapitola ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. 

 
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE 

• Umístěte spotřebič na rovný a stabilní povrch. 
• Zapojte spotřebič do el. sítě. 
• Regulátorem tloušťky řezu nastavte požadovanou tloušťku plátků potravin. 
• Umístěte na posuvný podavač potraviny určené ke krájení.  
• Zapněte spotřebič přepnutím přepínače do pozice zapnuto. Krájecí kotouč 

začne rotovat. 
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• Pro krájení plynule pohybujte posuvným podavačem dopředu a zpět a 
přítlačným podavačem přitom posouvejte potraviny ke krájecímu kotouči. 

Pozn.: Pro krájení tenkých plátků navlhčete krájecí kotouč hadříkem, aby se 
na něj potraviny nelepily. Ujistěte se, že je přitom spotřebič odpojený z el. sítě. 
• Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu déle než 10 minut. 

 
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

• Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela 
vychladnout. 

• Vnější povrch spotřebiče omyjte navlhčeným hadříkem nebo houbičkou. 
• Odnímatelné části (posuvný a přítlačný podavač) je možné mýt v horké vodě 

s neutrálním saponátem nebo v myčce nádobí. 
• V případě potřeby očistěte protiskluzové nožičky čisticím přípravkem 

s alkoholem.  
• Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky. 
• Před uskladněním se ujistěte, že je spotřebič čistý a zcela suchý. Skladujte jej 

v původním obalu na suchém a chladném místě. 
 
DEMONTÁŽ A ČIŠTĚNÍ KRÁJECÍHO KOTOUČE 

• Před demontáží spotřebiče 
se ujistěte, že je vypnutý 
a odpojený z el. sítě. 

• Zvedněte část pojistky 
uprostřed kotouče a otočte 
jí po směru hodinových 
ručiček, viz obr. 

• Za pomoci ochranných 
rukavic vyjměte krájecí 
kotouč. 

• Krájecí kotouč opatrně omyjte vlhkým hadříkem nebo houbičkou s roztokem 
neutrálního saponátu, opláchněte a osušte. 

• Kotouč nasaďte a řádně upevněte opačným postupem. 
• Krájecí kotouč je velmi ostrý, dbejte proto zvýšené opatrnosti při manipulaci 

s ním. 
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TIPY PRO KRÁJENÍ 
• Kráječ je možné použít pro krájení masa, uzenin, sýra, ovoce a zeleniny, 

chleba nebo moučníků. 
• Pro krájení velmi tenkých plátků masa nejprve dejte maso na chvíli ztuhnout 

do mrazáku (nesmí být zmrzlé!). 
• Ovoce nebo zeleninu před krájením zbavte semínek. Můžete krájet např. 

ananas, okurky, cukety, brambory, zelí, mrkve aj. 
• Pro krájení pečeného masa (bez kostí) jej po upečení nechte alespoň 15-20 

minut stát. Maso si tak uchová šťavnatost a půjde lépe krájet. 
• Sýr by měl být před krájením dostatečně vychlazený. 
• Před krájením uzenin odstraňte z krájené části vrchní obal. Jemným a stálým 

přítlakem při krájení docílíte stejných plátků. 
• Čerstvě upečený chléb nechte před krájením vychladnout. Pro tenké plátky 

použijte alespoň den starý chléb. 
• Kráječ můžete využít také ke krájení sladkých chlebíčků, bábovek a dalších 

moučníků. 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
Jmenovitý rozsah napětí 230 V 
Jmenovitý kmitočet 50 Hz 
Jmenovitý příkon 200 W 
 
Změny textu a technických údajů vyhrazeny.  
 
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.  
 
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.  

 
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na 
něj vztahují.  


