
Návod k použití

Graf & Bauer Kuchyňský elektrický nůž

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

• Při ignorování bezpečnostních pokynů nemůže výrobce nést odpovědnost za 

poškození.

• Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní 

zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

• Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným kabelem, zástrčkou, nebo když má 

spotřebič poruchu či byl jakkoli poškozen. Abyste předešli nebezpečí, ujistěte se,

že poškozený kabel nebo zástrčku vymění kompetentní kvalifikovaná osoba (*). 

Tento spotřebič sami neopravujte.

• Nikdy nepohybujte spotřebičem taháním za kabel a ujistěte se, že se kabel 

nemůže zamotat.

• Spotřebič musí být umístěn na stabilním rovném povrchu.

• Uživatel nesmí nechat spotřebič bez dozoru, pokud je připojeno ke zdroji.

• Tento spotřebič je určen pouze k použití v domácnosti a pouze k účelu, pro který

je vyroben.

• Spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let. Starší a osoby se sníženými 

fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem 

zkušeností a znalostí, mohou používat spotřebič,  pokud jsou poučeny o 

používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí. Děti si se 

spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, 

pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.

• Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, neponořujte kabel, 

zástrčku nebo zařízení do vody nebo jiné tekutiny.

• Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k dílům, které se při používání 

pohybují, vypněte spotřebič a odpojte jej od napájení.

• Vždy odpojte zařízení od napájení, pokud je ponecháno bez dozoru a před 

montáží, demontáží nebo čištěním.

• Nedovolte dětem používat zařízení bez dozoru.

• Udržujte spotřebič a jeho kabel v dosahu dětí mladších 8 let.
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POPIS DÍLŮ

1. Základna

2. Tlačítko ON ( zapnutí ) / OFF ( vypnutí )

3. Odblokovací tlačítko

4. Čepele

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

• Vyjměte přístroj a příslušenství z krabice. Odstraňte z přístroje ochrannou fólii či 

kryt.

• Zasuňte napájecí kabel do zásuvky. (Poznámka: Před připojením zařízení se 

ujistěte, že napětí uvedené na zařízení odpovídá místnímu napětí. Napětí 220V-

240V 50 Hz)

• Před prvním použitím spotřebiče otřete všechny odnímatelné části vlhkým 

hadříkem. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky.

POUŽITÍ

• Odstraňte ochranný kryt a očistěte nože v horké mýdlové vodě a poté je osušte.

Pozor! Čepele jsou velmi ostré.

• Připevněte jednu čepel k druhé železným klíčem ve štěrbině, abyste ji mohli 

posouvat. Posouvejte čepele k sobě, dokud nebudou oba plastové kryty v jedné 

linii.

• Vložte  čepel do otvoru v základně uchopením dvou čepelí mezi palcem a 

ukazováčkem. Vždy držte nůž s vroubkovaným ostřím od sebe.

• Čepel nikdy nedržte vroubkovaným ostřím dolů, doporučuje se ponechat při 

zasouvání ochranný kryt na čepeli. Zatlačte čepel do štěrbiny, dokud nezapadne

na místo. Pokud jedna čepel cvakne dříve než druhá, zatlačte na druhou čepel 

ještě dále, dokud nezaklapne.

• Zasuňte zástrčku do zásuvky a připravte elektrický  nůž směrem k jídlu, které 

chcete nakrájet. Nůž začne řezat po stisknutí vypínače a zastaví se po jeho 

uvolnění. Navigujte nožem, není třeba vyvíjet sílu, nechte nůž dělat práci. 

Můžete řezat rovně nebo šikmo.

• Před vyjmutím čepelí vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Čepele držte za 

plastové části a mějte ji vroubkovaným okrajem směrem od vás. Stiskněte 
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uvolňovací tlačítko a vytáhněte nože. Pozor! Čepele jsou velmi ostré. Po použití 

nasaďte ochranný kryt zpět na čepele, aby nedošlo ke zranění.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

• Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Čepele omyjte teplou mýdlovou vodou, lze 

mýt i v myčce. Pozor! Čepele jsou velmi ostré.

• Spotřebič čistěte vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte drsné a abrazivní čisticí 

prostředky nebo drátěnky, které by mohli poškodit zařízení.

• Nikdy neponořujte elektrické zařízení do vody nebo jiné kapaliny. Zařízení není 

vhodné do myčky nádobí.

• Čepele jsou velmi ostré, vyhněte se fyzickému kontaktu, můžete se vážně 

zranit.

ZÁRUKA

• Na tento produkt je poskytována záruka 24 měsíců. Vaše záruka je platná, 

pokud je produkt používán v souladu s pokyny a k účelu, pro který byl vytvořen. 

Kromě toho je třeba předložit doklad o nákupu (fakturu, prodejní doklad nebo 

účtenku) s datem nákupu, jménem prodejce a názvem položky produktu.

SMĚRNICE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

• Tento spotřebič by se po skončení životnosti neměl vyhazovat do domácího 

odpadu, ale je určen pro likvidaci na centrálním místě pro recyklaci elektrických 

a elektronických domácích spotřebičů.Návod k použití a balení upozorňují na 

tento důležitý problém. Materiály použité v tomto spotřebiči lze recyklovat. 

Recyklací použitých domácích spotřebičů přispíváte významným tlakem k 

ochraně našeho životního prostředí. Požádejte místní úřady o informace týkající 

se místa zpětného odběru.
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