
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny 
k použití a uchovejte je pro další použití.

ÚČEL POUŽITÍ
Kráječ s noži je určen ke krájení ovoce a zeleniny. Nepoužívejte jej pro 
jiné účely a dodržujte instrukce uvedené v tomto návodu.

-  Rychlá a praktická příprava jídla
-  Snadné použití a čištění (stačí opláchnout pod tekoucí vodou)
-  Rychle a stejnoměrně krájí ovoce a zeleninu s minimálním úsilím
-  Kvalitní plast, čepele z nerez oceli
-  Chránič pro bezpečné uchopení potravin
-  Nádoba s protiskluzovou úpravou pro stabilní krájení na hladkém povrchu 

snadné uskladnění nástavců nebo potravin přímo v nádobě

SLOŽENÍ SADY
1. nádoba
2. ochranný klobouček
3. krájecí plocha
4.  5 výměnných nástavců (1,5 mm plátek, 2,5 mm plátek, 

mřížka, 2 mm proužky, 3 mm proužky)
5. zásobník na nástavce

VÝMĚNA NOŽŮ
1. Položte kráječ na rovnou pracovní plochu.
2.  Prsty mějte z dosahu nožů a nasaďte zvolenou krájecí desku do kráječe.
3.  Krájecí desku nacvaknětete až na doraz a překontrolujte, že je řádně 

nasazena.
4.  Krájecí desky, které nepoužíváte, dávejte z důvodu bezpečnosti do zá-

sobníku pro uschování nástavců.

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. Po-
kud 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 nabízí bezpečný, jednoduchý a kon-
trolovatelný 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 muže 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
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 odevzdejte na určených sběrných místech, 
kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá-
te prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské 
zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další po-
drobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. 
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národ-
ními předpisy uděleny pokuty.

SERVIS
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte 
servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přilo-
ženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste vý-
robek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE
-  na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžné-

ho užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čiště-

ní, výměna dílů podléhajících 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 roz-

poru s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neori-
ginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství 
či nevhodných nástrojů apod.

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

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