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Kráječ MULTI-FRESH
Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrob-
ku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. 
Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Důležité bezpečnostní pokyny
Čtěte pečlivě a uchovejte pro pozdější nahlédnutí
Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tyto pokyny.
Ujistěte se, že víte, jak přístroj funguje a jak s ním manipulovat.
Údržbu přístroje provádějte v souladu s těmito pokyny, zajistíte tak jeho správné fungování.
Tento návod uchovávejte spolu s přístrojem. Bude-li přístroj provozován někým jiným, po-
skytněte mu vždy tento návod. Samotné dodržování těchto bezpečnostních pokynů úplně 
neeliminuje všechna nebezpečí, vždy musí být dodržována ještě opatření pro prevenci úrazů.
Nejsme odpovědní za žádné škody způsobené v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů.
Přístroj nepoužívejte, pokud spadl na zem nebo byl jinak poškozen nebo pokud došlo k po-
škození přívodního kabelu.

Obsah balení:
1x pohonná jednotka
1x posunovač zpracovávané potraviny
1x  zásobník pro vkládání zpracovávané 

potraviny
1x nástavec na jemné strouhání

1x nástavec na střední strouhání
1x nástavec na hrubé strouhání
1x tenký plátkovač
1x silný plátkovač
1x návod k použití

Před likvidací obalového materiálu se ujistěte, že v balení nechybí žádná součást. Bezpečně 
zlikvidujte všechny plastové pytlíky a jiné obalové materiály, které mohou být nebezpečné pro 
děti.

Technické specifikace
Model: WTF-99E
Napětí: 220-240V, 50 Hz
Příkon: 150 W
Maximální délka nepřetržitého provozu: 2 minuty
Všeobecné pokyny a pokyny týkající se elektřiny
Při používání elektrických spotřebičů se vždy řiďte bezpečnostními pokyny, snížíte tak nebez-
pečí vzniku ohně, úrazu elektrickým proudem nebo nebezpečí vzniku osobního zranění.
Vždy se ujistěte, že napětí zdroje odpovídá napětí na výkonovém štítku.

Přívodní kabel a zásuvka
Pokud není přístroj v provozu, vypojujte jej ze zásuvky. Nepoškozujte přívodní kabel. Je-li 
přívodní kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, servisní technik nebo jiná kvalifikovaná 
osoba. 

Dohled
Tento přístroj není vhodný pro použití osobami včetně dětí se sníženými tělesnými, smyslo-
vými a mentálními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem vědomostí nebo zkušeností, 
pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
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Voda
Neponořujte motorovou (pohonnou) část přístroj do vody. Neponořujte do vody ani přívodní 
kabel. Nemanipulujte s přístrojem v případě, že máte mokré ruce a nepoužívejte přístroj ve 
vlhkém prostředí. 

Použití a životní prostředí
Přístroj nepoužívejte venku. Pohonnou jednotku umístěte na rovný, plochý a stabilní povrch. 
Nenechte kabel viset přes okraj stolu nebo přes jinou hranu. Nevystavujte přímému sluneční-
mu záření, může dojít k poškození plastových částí. Neprovozujte přístroj bez přerušení 
po dobu delší než 2 minuty. Po dvou minutách přístroj vypněte a nechte vychladnout po dobu 
jedné minuty. Tento přístroj je vyroben pouze pro domácí použití. Nepoužívejte tento přístroj 
pro jiné účely, než ke kterým je určen.

Opatření týkající se zranění
Varování: Nebezpečí zranění v důsledku nesprávného zacházení. Před výměnou příslušenství 
nebo pohyblivých součástek přístroj vypněte a vypojte ze zásuvky. Při manipulaci s ostrými 
čepelemi na krájení a strouhání a při jejich údržbě buďte velmi opatrní. Před čištěním, údrž-
bou a sestavováním přístroj vždy vypojte ze zásuvky. Nikdy nestrkejte přetměty ani prsty do 
prostoru otáčejícího nástavce.

Poškození
Před každým použitím přístroj prohlédněte. Přístroj nepoužívejte, pokud byl poškozen, upuš-
těn na zem, ponechán venku nebo ponořen do vody. Oprava musí být provedena autorizova-
ným servisním střediskem. Přístroj i s návodem skladujte na bezpečném suchém místě.

Popis částí
A. posunovač zpracovávané potraviny
B. zásobník pro zpracovávané potraviny
C. nástavec na jemné strouhání
D. tenký plátkovač 
E. nástavec na hrubé strouhání
F. nástavec na střední strouhání
G. silný plátkovač
H. pohonná jednotka
I. rukojeť
J. vypínač ON/OFF

Provoz přístroje

Před prvním použitím
Opatrně vybalte přístroj a vyjměte  a  zkontrolujte všechno příslušenství. Umyjte příslušenství 
v teplé jarové vodě, opláchněte vodou a vysušte utěrkou. Pokud je to nutné, pečlivě vytřete 
vnitřek těla přístroje. Varování: Neponořujte pohonnou jednotku do vody ani jiných kapalin.

Použití
Připevněte zásobník na potraviny k tělu přístroje. Zásobník vložte do otvoru na těle přístroje 
a otočte jím o 45˚ doleva tak, aby do těla správně zapadl.
Vyberte vhodný strouhací nebo plátkovací nástavec a připevněte ho do mechanismu ve tvaru 
třícípé hvězdy v dolní části zásobníku. Nástavcem otočte ve směru hodinových ručiček. Ingre-
dience nakrájejte na kusy tak velké, aby prošly zásobníkem a pod výpad umístěte nádobu.
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Zapojte přístroj do zásuvky.
Stiskněte krátce vypínač jednou nebo dvakrát, abyste se ujistili, že nástavec je správně připev-
něn. Ujistěte se, že posunovač potravin není v zásobníku a začněte vkládat ingredience do 
otvoru zásobníku. Pro aktivaci motoru stiskněte vypínač a pomalu posunujte posunovačem 
nakrájené kusy ingrediencí směrem dolů. Nevyvíjejte na posunovač příliš velký tlak, mohlo by 
dojít k poškození přístroje.

Uvolněním vypínače přístroj vypněte.
Nástavec odstraňte otočením směrem doprava o 45˚. 
Nyní můžete vyjmout nástavec. Nezapomeňte přístroj vypojit ze zásuvky, pokud není v provo-
zu nebo pokud vyměňujete součástky. Po každém použití přístroj okamžitě umyjte. Demontáž 
je opačným postupem montáže přístroje. Důležité: Tento přístroj je vyroben pouze pro krát-
kodobé použití. Přístroj neprovozujte po dobu delší než 2 minuty. Po dvou minutách přístroj 
vypněte a nechte vychladnout po dobu 1 minuty. 
Poznámka: Při prvním použití se může objevit nepatrný zápach a kouř. To je normální jev a je 
zapříčiněn ochranným obalem na motoru, který je dodáván výrobcem pro potřeby transportu.
Tip: Pro co možná nejlepší výsledky používejte pevné ingredience. Pokud jsou ingredience 
moc měkké, budou se hromadit uvnitř tunelu. Pokud jsou ingredience moc tvrdé, může dojít 
k poškození přístroje i nástavců.

Výběr nástavce
Nástavec na jemné strouhání lze použít na strouhání parmezánu, ořechů a koření.
Nástavec na střední strouhání lze použít na strouhání sýrů, mrkve a suchého chleba.
Nástavec na hrubé strouhání lze použít na strouhání sýrů, mrkve, cukety a cibule.
Jemný plátkovač lze použít na tvoření plátků z červené řepy, jablek a celeru. 
Silný plátkovač lze použít na tvoření plátků z okurek, mrkve a brambor.

Údržba
Pravidelná údržba Vám zajistí správné fungování přístroje. 

Servis
Nepokoušejte se opravit tento přístroj. Pokud dojde k poruše svěřte opravu autorizovanému 
servisnímu středisku.

Před čištěním
Před čištěním a pokud není v provozu přístroj vždy vypojte ze zásuvky. Před čištěním demon-
tujte všechno příslušenství. Neponořujte pohonnou jednotku a přívodní kabel do vody.

Čištění
Varování: Při manipulaci ostrými nástavci a při jejich čištění buďte opatrní. Po každém použití 
přístroj vyčistěte. Vypláchněte všechny zbytky jídla teplou mýdlovou vodou, potom všechno 
opláchněte a vysušte utěrkou. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Nástavce a zásobník 
mohou být umyty v myčce nádobí. Tělo přístroj vytřete vlhkým hadrem. 
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Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky ne-
správné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího 
sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národní-
mi předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

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 ne-
bude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu 
k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení)
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem 

k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodné-
ho nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru 
k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje 
právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. 
Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.


