NÁVOD NA OBSLUHU KLUGE 294.5
- šunka, moravské údené na plátky hrubé asi cca 2 mm,
- tvrdé údeniny, salámy, suché salámy na plátky
hrubé asi 1 mm.
O účinnosti rozhoduje aj stav krájacieho kotúča.
Vyvarujte sa krájaniu tvrdých produktov, spôsobí
to rýchle otupenie krájacieho kotúča.

Po dokončení práce
1. Vypnite krájač a vyberte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
2. Otočným ovládačom nastavte nastavovací prvok do polohy zodpovedajúcej nastaveniu hrúbky krájania 0 mm. Také nastavenie bráni náhodnému prístupu ku krájaciemu kotúču.
3. Vyčistite krájač.

Čistenie a údržba
Krájač po použití vyčistite a utrite dosucha.
- Demontáž sa vykonáva opačným spôsobom ako
bola vykonaná montáž.
- Nôž demontujete otočením úchytu doprava až
na doraz a potiahnutím k sebe.
– Po zložení krájacieho kotúča odstráňte štetcom
zvyšky potravín, ktoré na ňom zostávajú.
- Zvyšky tuku alebo iné nečistoty viditeľné na
kotúči umyte kefkou pod teplou tečúcou vodou.
Krájací kotúč držte za úchyt.
- Pohon utrite vlhkou utierkou s umývacím prostriedkom na riad.
- Predovšetkým po krájaní: syra, údenín a zeleniny umyte jednotlivé prvky zariadenia:
- časti z umelej hmoty umývajte v teplej vode
s pridaním prostriedku na umývanie riadu,
- kovové časti umývajte v horúcej vode s pridaním prostriedku na umývanie riadu,
- Umyté časti vysušte.
- Po umytí a osušení časti namontujte na pohon
a nastavte pritom nastavovací prvok do polohy
„0“.

Ochrana životného prostredia
Toto zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené z
vysoko kvalitných materiálov a súčastí, ktoré je
možné opäť použiť. Symbol preškrtnutého kontejnera na odpad znamená, že produkt je predmetom selektívneho zberu v súlade s ustanoveniami smernice 2012/19/EÚ.

Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom
štítku.
- Hrúbka rezu od 0 do 15 mm
Prípustná doba nepretržitej práce je 10 minút
- Doba prestávky pred opätovným použitím 30 minút
- Emisia hluku zariadenia <75 dB / A
- Toto zariadenie nespôsobuje rušenie RTV
- Typ: 294.5 druhá trieda izolácie
- Krájač spĺňa požiadavky platných noriem.
- Produkt je označený značkou CE

Príslušenstvo na dokúpenie
Ku krájaču je možno dokúpiť hladký krájací kotúč na syr a šunku.

Záručný a pozáručný servis, predaj náhradných dielov a príslušenstva
ELMAX STORE a.s., Topolová 777/2, 735 42 Těrlicko | elmax@elmax.cz | +421 915 473 787
www.kluge.sk
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NÁVOD NA OBSLUHU
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Vážený zákazník!
Pred prvým použitím spotrebiča sa podrobne zoznámte s návodom a uschovajte ho pre prípadné
ďalšie použitie.

Pokyny týkajúce sa bezpečnosti
a správneho používania kráječa
Nebezpečenstvo! Varovanie!
- Nepoužívajte zariadenie, ak je zástrčka, napájací
kábel alebo iná súčasť zariadenia poškodená.
- Ak dôjde k poškodeniu neodpojiteľného napájacieho kábla spotrebiča, jeho výmenu musí vykonať kvalifikovaná osoba.
- Opravy spotrebiča môžu vykonávať len školení pracovníci. Nesprávne vykonaná oprava môže
viesť k ohrozeniu užívateľa.
- Krájač je potrebné používať s vozíkom a prítlačným podávačom, s výnimkou situácií, keď to veľkosť alebo tvar krájaného produktu neumožňuje.
Vozíkom sa rozumie posuvný stolík podávača
(sane).
- Odpojte zariadenie od zásuvky vždy, keď zostane bez dozoru, a vždy pred jeho skladaním, roz-

kladaním alebo čistením.
- Pred výmenou príslušenstva alebo vždy keď sa
pri používaní zariadenia potrebujete priblížiť k
jeho pohyblivým súčastiam, zariadenie vypnite a
odpojte od napájania.
- Zariadenie nesmú používať deti. Zariadenie a
napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zariadenie nesmú používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými
schopnosťami a osoby s nedostatkom skúseností
alebo znalostí o spotrebiči, ak bude zaistený dozor alebo inštruktáž týkajúca sa bezpečného používania spotrebiča so zrozumiteľným vysvetlením
s ním súvisiacich nebezpečenstiev.
- Zariadenie nesmie byť preťažované nadmerným
množstvom krájaných produktov alebo silným
prítlakom krájaného produktu (prítlačným podávačom).
- Dbajte, aby doba nepretržitého používania zariadenia neprekročila 10 minút a doba prestávky
pred ďalším použitím nebola kratšia ako 30 minút.
- Nikdy neblokujte vypínacie tlačidlo. V takom
prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu a poškodenia zariadenia.
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- Neponárajte krájač do vody a neumývajte ho
pod tečúcou vodou.
- Neprisúvajte malé kúsky krájaných produktov
rukou.
- Pri krájaní produktu a malých kúskov (do 60
mm) vždy používajte prítlačný podávač.
- Dbajte, aby sa napájací kábel nedotýkal teplých
povrchov, napr. varných plôch plynových alebo
elektrických sporákov.
- Pred začatím čistenia spotrebiča odpojte napájací kábel od zásuvky.
- Pred začatím práce so zariadením skontrolujte,
či je nôž správne naložený.
- Pred zapnutím krájača dbajte na správnu polohu ľavej ruky na kryte krájača a správne stlačenie
tlačidla vypínača.
- Neodpájajte zástrčku od zásuvky ťahaním za
napájací kábel.
- Krájač pripojte len k sieti striedavého prúdu 230
V; 50 Hz.
- Pri používaní krájača v prítomnosti detí dbajte
na opatrnosť. Krájač a jeho napájací kábel sa pri
používaní musia nachádzať v bezpečnej vzdialenosti od detí.
- Zvlášť opatrne pristupujte k demontáži, umývaniu
a montáži noža.
- Krájač používajte len na krájanie potravín.
- Nepoužívajte krájač na krájanie suchého pečiva, mrazených potravín, mäsa s kosťou, ovocia
s tvrdými kôstkami (napr. broskýň, sliviek a pod.)
a produktov zabalených do alobalu alebo do plastovej fólie.
- Po každom použití krájač očistite.
- Neodstraňujte zvyšky potravín na noži, keď je
zariadenie zapnuté.
- Na čistenie noža používajte mäkkú kefku alebo
štetec.
- Vonkajšie časti spotrebiča neumývajte agresívnymi umývacími prostriedkami (emulzie, krémy, pasty a pod.). Mohlo by dôjsť okrem iného
k zmytiu grafických informačných symbolov:
rysky, varovné symboly a ďalšie označenia.
- Kovové časti krájača neumývajte v umývačke
riadu. Agresívne umývacie prostriedky používané v umývačkách riadu spôsobujú vznik tmavých
škvŕn na týchto častiach. Umývajte ich ručne s
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použitím bežných prostriedkov na umývanie riadu.
- Nikdy sa nedotýkajte ostria krájacieho kotúča,
hlavne ak je zástrčka zariadenia pripojená k zásuvke.
- Krájač je určený výhradne na použitie v domácnostiach. Nie je určený na použitie v gastronomických prevádzkach.

Popis zariadenia
1 - Korpus.
2 - Stolík so zarážkou vozíka.
3 - Tlačidlo vypínača s poistkou vypínača.
4 - Nastaviteľná doska hrúbky rezu.
5 - Krájací kotúč
6 - Vozík
7 - Prítlačný podávač
8 - Tácka

Príprava krájača na prevádzku
1. Krájač postavte na miesto vhodné na pohodlnú obsluhu.
2. Pracovná doska musí byť suchá a dobre priľnavá - krájač sa počas práce nemôže posúvať.
3. Nastavovací prvok nastavte do polohy zodpo-
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vedajúcej nastaveniu hrúbky krájaniu 0 mm.
4. V súlade s grafickou schémou vsuňte vozík do
vodiacich líšt stolíka.
5. Prisuňte vozík k hornej ploche stolíka, prednou stranou k čiare s nápisom „PUT-ON“.
6. Po zaskočení predného páru vodiacich žliabkov do medzery vodiacich líšt presuňte vozík dopredu, až do zapadnutí do medzery vodiacich líšt
zadného páru vodiacich žliabkov.
7. Položte produkt určený na krájanie na vozík.
8. Zasuňte na vozík prítlačnú dosku.
9. Nastavte požadovanú hrúbku krájania pomocou otočného ovládača v rozsahu 0 až 15 mm.
10. Vložte zástrčku napájacieho vedenia do sieťovej
zásuvky.

konca rozsahu vozíka, potom ho vráťte späť a túto
činnosť opakujte.

Pokyny týkajúce sa krájania
- Produkt, ktorý chcete nakrájať, položte na vozík
tak, aby ste mohli nakrájať plátky požadovaného
tvaru (napr. zošikma).
- Produkty s veľmi veľkými rozmermi (ktoré sa
nezmestia na vozík) prekrojte na menšie časti,
ktoré sa budú dať ľahko posúvať prítlačným podávačom, zabránite tak nebezpečenstvu poranenia o krájací kotúč.
- Pred krájaním tvrdého syra pretrite krájací kotúč mokrou utierkou. Syr sa nebude lepiť na nôž.

Zapnutie krájača
1. Palcom ľavej ruky potlačte blokovanie vypínača dopredu, až na doraz. Až po uvoľnení blokovania budete môcť presunúť tlačidlo vypínača dolu
a zapnúť krájač.
2. Pravou rukou pritláčajte krájaný produkt až do

Orientačné hrúbky krájania uvádzajú symboly na
nastavovacom prvku (pečivo, syr, údeniny).
Výrobca krájača odporúča krájanie jednotlivých
produktov nasledovne:
- pečivo na krajce hrubé asi 10 mm,
- syr a polotvrdé údeniny (salámy: krakovská saláma, jalovcová klobása) na plátky
hrubé asi 3 mm,
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