
Pokyny krájač zeleniny

!!! Pozorne si prečítajte, ktoré prílohy sú súčasťou balenia a ako môžete vystrihnúť rôzne tvary. Kocky 
môžete vytvoriť napríklad spojením dvoch rozšírení do mriežky - samotné rozšírenie mriežky nie je 
súčasťou balíka. !!!! 

Čo je súčasťou balenia: 

1x krájač 

1x nádoba s vekom 

1x nástavec s hviezdicou 

1x nástavec Strips s 5 čepeľami 

1x nástavec Strips so 4 čepeľami 

1x prázdny nástavec 

Jednotlivé rozšírenia potom môžete použiť na vytvorenie: 

Mriežka - ukladaním nadstavcov s rovnými hranami krížom cez seba 

Tenké plátky - ukladaním nadstavcov s rovnými hranami krížom cez seba 

Použitie: 

1. Krájač otvorte zatlačením blokovacieho mechanizmu na hornej strane smerom 
dopredu, aby sa krájač otvoril.
2. Teraz môžete vložiť rôzne nožové vložky alebo prázdny rám v závislosti od 
tvarov, ktoré chcete rezať.
3. Zospodu môžete vložiť nádobu na zachytenie obsahu alebo krájať bez nej.

Aké tvary možno vyrezať a ako zostaviť stroj: 
a) Trojuholníky - ak chcete rezať trojuholníky, vložte do spodnej časti stroja hviezdicový nástavec. 
Vložte ho tak, aby bol čepeľou nahor, budete počuť cvaknutie. Teraz môžete krájať.

b) Široké pásy - ak chcete niečo nakrájať, vložte do stroja najprv prázdny nástavec tak, aby výstupky 
smerovali nahor, a potom vložte do stroja nástavec s 5 čepeľami tak, aby zapadol do výstupkov a tiež 
do čierneho rámu. Po kliknutí môžete začať krájať.

c) Úzke plátky - ak chcete krájať tenké plátky, vložte do prístroja najprv nástavec so 4 čepeľami a 
potom naň nástavec s 5 čepeľami. Pevne ho zacvaknite späť do zariadenia a môžete krájať.

d) Krájanie na kocky - ak chcete nakrájať zeleninu na kocky, vložte do prístroja najprv nástavec so 4 
čepeľami a potom nástavec s 5 čepeľami. Otočte spodný nástavec tak, aby ste získali mriežku. 
Nástavce zacvaknite do prístroja a môžete krájať.



Stlačte obe polovice rukoväte, aby ste nakrájali zeleninu. Ak nájdete niečo, čo sa nedá krájať, NIE JE 
to vhodný prístroj na krájanie takejto zeleniny atď.

Po použití: 
Po použití a pred odložením krájača sa uistite, že sú obe strany rukoväte zatvorené a blokovací 
mechanizmus je zatlačený späť. 
V prípade potreby možno zbernú nádobu upevniť na spodný rezný rám. Uistite sa, že pri nasadení 
zbernej nádoby počujete cvaknutie. 

Tipy 
Na uskladnenie môžete zbernú nádobu uzavrieť praktickým vekom. 
Položte potraviny reznou stranou na požadovanú reznú plochu. 
Pred začatím práce ponorte rezné doštičky do vody. Mokré nože sa ľahšie strihajú a vyžadujú si menej 
sily. Počas krájania sa čepele udržiavajú vlhké vďaka vlhkosti krájanej potraviny. 

Čistenie: 
Čistenie rezných doštičiek 
Pri čistení výrobku sa nikdy nedotýkajte ostrých čepelí. 
Ak sa medzi nožmi zachytia zvyšky jedla, otočte vložku nožov tupou stranou nahor a opatrne 
odstráňte zvyšky jedla umývacou kefou. 

Čistenie bloku čapov 
Integrovaný blok kolíkov dôkladne vyčistite kefkou na riad. Dbajte na to, aby ste starostlivo vyčistili 
vertikálne, horizontálne a diagonálne priehlbiny. 


