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1. OBECNÍ INFORMACE

Vá!en" zákazníku
p#ed pou!itím v"robku si prosím p#e$t%te tento návod k obsluze.
D%kujeme Vám za Va&i d'v%ru.

PREZENTACE 
Cílem této p#íru$ky je poskytnout zákazníkovi co nejvíc informací o na&em kráje$i na potraviny a s
pokyny k jeho pou!ití a údr!b% udr!ovat jeho efektivní $innost. Tato p#íru$ka by se m%la odevzdat
osob% zodpov%dné za pou!ití a pravidelnou údr!bu kráje$e. P#íru$ka by se m%la udr!ovat v dobrém
stavu a uschovat na snadno p#ístupném míst% pro rychlé nahlédnutí. Kráje$e podléhají revizi a
mohou se proto v detailech li&it od t%ch zobrazen"ch; tato mo!nost nemá !ádn" vliv na informace v
této p#íru$ce.

D!LE"ITOST P#ÍRU$KY
P#íru$ka je neodd%litelnou sou$ástí za#ízení. Obsahuje d'le!ité informace, které se t"kají
bezpe$nosti a nebezpe$í a na které poukazují tyto symboly:

Obsáhnuté informace Vám umo!ní pou!ívat za#ízení v ideálních bezpe$nostních podmínkách a
umo!ní Vám co nejv%t&í spokojenost p#i jeho pou!ití.

PROHLÁ%ENÍ DODAVATELE
Tímto potvrzujeme, !e za#ízení uvedené na obalu t%chto instrukcí vyhovuje sm%rnici BMPT
242/1991 vztahující se na evropskou normu EN 55014 o odru&ení.
Deutsche Bundespost byla informována o marketingu tohoto za#ízení a má právo #ídit jeho pou!ití.

2. BEZPE!NOST NAP"TÍ ELEKTRICKÉ SÍT"

NAP&TÍ ELEKTRICKÉ SÍTE
P#ed zapojením zkontrolujte, zda nap%tí sít% odpovídá nap%tí uvedenému na kráje$i na potraviny
(v"robní &títek).

NÁVOD K POU"ITÍ
! Po rozbalení ho umíst%te tak, aby byl vypína$ p#ed operátorem.
! Nastavte po!adovanou tlou&(ku krájení oto$ením regulátoru.
! Umíst%te potravinu na krájení na posuvné san% tisknutím proti ramenu dr!áku potraviny

oproti $epeli, p#itom se ujist%te, !e se potravina opírá o pohyblivou podp%ru.
! Zapn%te za#ízení, tím aktivujete $epel.
! Po pou!ití oto$te regulátor zp%t do polohy “0”. Upínadlo potraviny by se nem%lo

odstra)ovat, leda!e tvar a velikost potraviny nedovolí jeho pou!ití.
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8. LIKVIDACE ODPADU POKYNY PRO OCHRANU "IVOTNÍHO
PROST#EDÍ

Pokud tento produkt dosáhne konec své !ivotnosti, nesmí se vyhodit standardn% do domácího
odpadu. Musí se odevzdat do speciální sb%rny na likvidaci elektrického zbo!í a elektroniky.
Vysv%tlující symbol je na v"robku, v návod% k obsluze anebo na v"robním obalu. N%které materiály
mohou b"t je&t% zhodnocené: d'kladn% si prosím p#e$t%te instrukce.
Zhodnocení materiálu, nové vyu!ití anebo jiné formy recyklace star"ch spot#ebi$' znamenají, !e
m'!ete sehrát d'le!itou úlohu p#i ochran% !ivotního prost#edí. Zeptejte se prosím Va&eho orgánu
místní správy, kde je místo pro recyklaci odpadu.
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$I%T&NÍ KOTOU$!
Po n%kolika brou&eních vy$ist%te brusné kotou$e
od zbytk' z brou&ení kovov"m kartá$em, kter"
je ve vybavení.

7. #E%ENÍ PROBLÉM! KONTROLA

P)evod.
P#evod je vyroben pomocí #emenu s vícebodov"m uchycením. Kontrola není pot#ebná, proto!e
p#ilnavost má dlouhou !ivotnost.

! Dávejte pozor, abyste ho neza&pinili tukem anebo olejem, aby neza$al prokluzovat a
neztratil p#ilnavost.

! V tomto p#ípad% se musí vym%nit, p#i$em! je nutné dávat pozor na odma&t%ní motorového
$epu i #emenice.

Elektrick. kabel.
Pravideln% kontrolujte jeho stav (nesmí tam b"t !ádn" lom). Pokud je kabel po&kozen, má b"t
nahrazen v"robcem, zákaznick"m servisem anebo osobami s podobnou kvalifikací, aby se zamezilo
jakémukoliv nebezpe$í.

$epel (3).
$epel se má vym(nit, pokud ji u, není mo,né více obrousit anebo pokud vzdálenost mezi
)eznou *ástí *epele a její ochranou je více ne, 6 mm.

Brusné kotou*e brusi*e (10).
Tyto kotou$e po mnoh"ch brou&eních ztrácejí sv'j brusn" ú$inek a musí se vym%nit.

Kluzná ty* saní s táckem pro potraviny (7) (mazání).
Pokud klouzání saní s táckem pro potraviny vykazuje n%jaké t#ení, je nutné provést mazání ty$í (28)
a (29), viz. Obrázek, vy$istit je pe$liv% a potom nakapat n%kolik kapek oleje vhodnou olejni$kou
(30). Která je ve vybavení a posunout san%.
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UPOZORN&NÍ: OPAT#ENÍ, KTERÁ SE MUSÍ P#IJMOUT

! D'kladn( si p)e*t(te v+echny pokyny.
! K ochran% proti jakémukoliv riziku zásahu elektrick"m proudem nedávejte za)ízení do

vody anebo do ,ádné jiné tekutiny. P)i*ist(ní za)ízení nepou,ívejte mnoho vody.
! Za)ízení odpojte, pokud se nepou!ívá, p#ed vlo!ením anebo vyjmutím sou$ástek a p#ed
$i&t%ním.

! Zabra-te doteku s pohybliv.mi *ástmi.
! Potravinu nikdy netla*te rukama.
! Stále pou,ívejte úpln( smontovan. kráje* s táckem pro potraviny a ramenem dr!áku na

potraviny a se v+emi ochranami.
! $epel je ostrá, p#i $i&t%ní s ní manipulujte opatrn%.
! "ádné za)ízení nepou,ívejte s po&kozen"m kabelem anebo zástr$kou.
! P#ineste za#ízení do nejbli!&ího autorizovaného servisu pro p#ezkou&ení.
! Pou!ití náhradních sou$ástek, které nejsou v"robcem dodány nebo doporu$eny, mohou

zp'sobit po!ár, zásah elektrick"m proudem anebo úraz.
! Nepou!ívejte v exteriéru.

V/STRA"NÉ A BEZPE$NOSTNÍ P#EDPISY
V"robce odmítá jakoukoliv odpov%dnost v p#ípad% nesprávného pou!ití za#ízení. Nepou!ívejte
kráje$ na potraviny na zmrazené potraviny, nevykost%né maso anebo cokoliv jiné ne! potraviny.
Pravideln% kontrolujte stav kabelu; pokud by byl po&kozen, musí b"t vym%n%n kvalifikovan"m
personálem.

! Kráje$ na potraviny p#i $i&t%ní nepono#ujte do vody.
! Kráje$ se nesmí um"vat pod proudem vody.
! Nepou!ívejte prodlu!ovací kabely.
! Nevytahujte zástr$ku taháním za kabel.
! Nemanipulujte se za#ízením vlhk"ma rukama a kdy! nejste obuti.
! Kráje$ umíst%te mimo dosah tepeln"ch zdroj'. 

Navzdory tomu, !e je za#ízení vybavené bezpe$nostními prost#edky, dr!te ruce v bezpe$né
vzdálenosti od $epele a pohybliv"ch $ástí. B%hem údr!by anebo $i&t%ní (p#i odstran%ní ochrany), by
m%jte na pam%ti trvající riziko. P#ed provedením jakékoliv údr!by, odpojte za#ízení a ujist%te se, !e
regulátor je v poloze “0”. Pravideln% odstra)ujte ochranu no!e, od&roubujte &roub (uprost#ed no!ové
ochrany), potom $epel i vnit#ek no!ové ochrany o$ist%te alkoholem anebo teplou vodou.
Pozor! Toto za#ízení není ur$eno k pou!ití osobami (v$etn% d%tí) se sní!en"mi fyzick"mi,
smyslov"mi anebo du&evními schopnostmi anebo osobami bez zku&eností anebo znalostí, leda!e
mají mo!nost podpory zprost#edkovatelem, zodpov%dn"m za jejich bezpe$nost, dozorem anebo
pokud mají p#edb%!né instrukce, které se t"kají pou!ití za#ízení. Dohlédn%te, aby si d%ti se
za#ízením nehrály. strá!it d%ti, abyste si byli jistí, !e si nehrají se za#ízením.
Práci se za#ízením provád%jte s nejv%t&í opatrností, pon%vad! se jedná o #ezné. *epel se má
vym%nit, pokud ji u! není mo!né nabrousit anebo pokud je vzdálenost mezi #eznou $ástí $epele a
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ochranou $epele víc ne! 6 mm. Za#ízení a v&echny jeho sou$ástky by se m%ly $istit m%kk"mi
ut%rkami navlh$en"mi b%!n"mi neutrálními $isticími prost#edky. K vysu&ení pou!ívejte m%kké
ut%rky. Pokud se posuvné san% p#esouvají s t%!kostmi, nadzdvihn%te kráje$ na potraviny a polo!te
ho na jeho bok. Pe$liv% vy$ist%te válcovitou kluznou ty$ a nama!te ji pr'myslov"m olejem.

UPOZORN&NÍ A P#EDPISY
P#ed pou!itím za#ízení si pe$liv% p#e$t%te v&echny instrukce a v%nujte zvlá&tní pozornost odstavc'm
se zna$kami pro bezpe$nost a s v"stra!n"mi symboly.
P#ed údr!bou a demontá!í pro vy$i&t%ní ochran vytáhn(te zástr*ku z elektrické sít%.
Nepou!ívejte za#ízení bez ochran.

POKYNY K POU"ITÍ
V"robce odmítá jakoukoliv zodpov%dnost v p#ípad% nesprávného pou!ití za#ízení:

! Nekrájejte zmrazené potraviny, maso s kostí, nepotravinové produkty a lu&t%niny. 
! Elektrick" kabel: kontrolujte jej pravideln%, v p#ípad% po&kození jej nahra+te nov"m.
! Nepono#ujte kráje$ p#i $i&t%ní do vody.
! Nevytahujte zástr$ku chycením za elektrick" kabel.
! Nepou!ívejte prodlu!ovací kabely.
! Nemanipulujte se za#ízením vlhk"ma rukama anebo a kdy! nejste obuti.
! Ruce nedávejte blízko pohybliv"ch $ástí, i kdy! je za#ízení opat#eno bezpe$nostním

za#ízením.
P)ed provedením jakékoliv údr,by, odpojte za)ízení a ujist(te se, ,e regulátor (6) je v poloze
“0”

KONTROLA
P)evod.
Po instalaci kráje$e zkontrolujte následující bezchybnou $innost p#evodu:

! Regulátor (6) nastavte do polohy 0”.
! P#epn%te na kráje$.
! Pomocí ut%rky zatiskn%te na $epel (3), abyste ji zabrzdili; $epel se nesmí zastavit, i kdy!

bude tlak velik". 

San( s táckem pro potraviny.
Zkontrolujte, zda je upev)ovací kole$ko (15) tácku pro potraviny dob#e p#itáhnuto.

Kluzná dráha saní s táckem pro potraviny.
Zkontrolujte, zda se san% klou!ou po celé své délce. M'!e se stát, !e n%které kusy obalového
materiálu z'stanou na kluzné ty$i (28 a 29) a zp'sobí nedostate$n" posuv. Ut%rkou vy$ist%te
$tvercovou ty$ (28) ozna$enou na obrázku (na zamezení odma&t%ní ty$e). Po $i&t%ní pravideln%
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! Pou!ívejte m%kkou ut%rku navlh$enou b%!n"m neutrálním saponátem (viz. nap#íklad typ
uveden" na obale p#íslu&enství).

! P#i $i&t%ní neh"bejte se za#ízením. Doporu$uje se pou!ívat vhodné rukavice s ochranou proti
po#ezání na místech, kde je nebezpe$í, !e se po#e!ete.

$ist(ní za)ízení..
Kráje$ byl vytvo#en s maximálním p#ihlédnutím na jednoduchost, rychlost a dokonalou mo!nost
vy$istit ho ve v&ech jeho $ástech, kde mohou z'stat nakrájené potravinové zbytky. *ist%ní za#ízení
provád%jte nejmén% jednou za den a p#i ka!dé zm%n% typu produktu. Ujist%te se, !e v&echny plochy,
které jsou v kontaktu s jídlem jsou d'kladn% vy$i&t%né.

$I%T&NÍ $EPELE (3)

Na $i&t%ní není nezbytné rozmontovat kotou$, proto!e v&echny jeho $ásti jsou dostupné. Náhrada se
musí provést specializovan"m personálem.

! Pou!ívejte rukavice s ochranou proti po#ezání. Odmontujte kryt kotou$e (4).
! Uvoln%te kole$ko (9), vytáhn%te ho a odstra)te krycí disk kotou$e (4).

D!LE"ITÉ! Mikrospína$ p#eru&uje napájení v!dy, kdy! je knoflík (9) odstran%n.

Uvoln%te &rouby (19) k odstran%ní $isti$e zbytk' (18).
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vizuáln% zkontrolujte, zda se nevytvaroval drsn" okraj.
! Po potvrzení p#ítomnosti drsného okraje, zapn%te za#ízení a jemn% stiskn%te tla$ítko (27) asi

na 3 sekundy, abyste odstranili drsny okraj, kter" se vytvo#il b%hem ost#ení.
! Po brou&ení p#esu)te brusi$ zp%t do jeho v"chozí polohy a o$ist%te okraj $epele.
! Po n%kolika ost#eních alkoholem a kartá$em odstra)te v&echny zbytky z brusn"ch kotou$'.

BROU%ENÍ OST#Í pro modely s demontovateln.m brouskem

POZNÁMKA: je t)eba si v+imnout, ,e ost)í je velmi odolné, proto musí b.t brou+eno pouze,
kdy, jeho krájecí schopnost poklesne.

! Vyjm%te zástr$ku ze zásuvky.
! Pe$liv% o$ist%te $ást ost#í, které se bude brousit.
! Vra(te zástr$ku do zásuvky.
! Oto$ením graduální rukojeti (6) umíst%te pohyblivou p#epá!ku (2) do maximální vzdálenosti

od ost#í (3).
! P#ilo!te brusnou skupinu (10) na pohyblivou p#epá!ku (2), jak je ukázáno na Obr. 1 tak, !e

brusnou skupinu upevníte pomocí op%rky (23).
! Stiskn%te p#epína$ startování motoru (5) tak, aby se aktivovalo automatické brou&ení. Pokud

je t#eba oto$te graduální rukojetí (6) zatímco se brusn" kotou$ otá$í spolu s ost#ím.
! Nechteautomatickybrousitost#ípodobuasijednéminuty,pakpokra$ujtestisknutímknoflíkutlaku

sb%racíhokotou$e(27)podobu dvou a! t#í vte#in, sou$asn% s uvoln%ním knoflíku vypn%te
motor.

! Po nabrou&ení vyjm%te brousek (10) z pohyblivé p#epá!ky (2) a vlo!te jej na jeho p'vodní
místo.

! Po více nabrou&eních vy$ist%te alkoholem pomocí kartá$ku brusn" kotou$ od p#ípadn"ch
zbytk'.

6. !I#T"NÍ A ÚDR$BA

V+eobecn(. P)ed *i+t(ním vytáhn(te zástr*ku ze sí0ové zásuvky a ujist(te se, ,e regulátor (6) je
v poloze “0”.

! Nepou,ívejte proud vody.
! Nepou,ívejte kartá*e, které mohou po&kodit povrch za#ízení.
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ma!te kruhovou kluznou ty$ (29) vhodn"m olejem (30).

Rozev)ení pohyblivé podp(ry (2).
Úpln% oto$te regulátor (6) k potvrzení bezchybné $innosti.

Brusi* (10).
Zkontrolujte bezchybné ulo!ení brusi$e (10) ve svém sedle.

3. DODÁVKA, BALENÍ A USKLADN"NÍ

P#EPRAVA - MANIPULACE - USKLADN&NÍ
Za#ízení je zabaleno do obalu s vlo!enou zástr$kou.
Balení je vhodné na p#epravu v&emi prost#edky.

! Balení se musí uchovávat suché.
! Manipulaci provád%jte pomocí 2 osob.
! Pokud je na paletách, zvedn%te ho pouze paletov"mi vozíky anebo elektrick"mi zvedáky

za#ízení.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE - ROZM"RY

V%EOBECNÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

! Konstrukce z litého hliníku
! No!ová ochrana, tácek pro potraviny a pohyblivá podp%ra: upevn%né na ty$i z oxidovaného

hliníku
! N'! namontován na dvojité kuli$kové lo!isko
! Profi motor chlazen" vzduchem
! Tvrzená profi $epel
! Upev)ovací krou!ek ochrany kotou$e
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MODEL SXE 220 / SXL 220 SXE 250 / SXL 250 SXE 300 / SXL 300

Záb%r sani 220 mm. 250 mm. 300 mm.

Rozm%ry AxBxC 475X420X400 mm. 475X420X400 mm. 600X520X500 mm.

Velikost #ezu kolem 145X200 mm. 160X200 mm. 210X240 mm.

V"kon motoru 240 WATT 240 WATT 380 WATT

Hmotnost 13 Kg. 14 Kg. 24 Kg.

5. INSTALACE A PROVOZ

INSTALACE

Podmínky prost)edí:

! Minimální teplota + 8 °C
! Maximální teplota + 38 °C
! Minimální vlhkost 30%
! Maximální vlhkost 80%
! Kabel má b"t p#ipojen tak, aby se zabránilo zakopnutí anebo uklouznutí.
! Kabel má b"t p#ipojen tak, aby se zabránilo zakopnutí anebo uklouznutí.

Vyrovnání
Zkontrolujte, zda pohyblivá podp%ra (2) s regulátorem (6) je v “0” poloze, v zón% (A) srovnána k
$epeli. Pokud není srovnána, upravte v"&ku pomocí areta$ní nohy (12).

1 Rameno dr!áku na potraviny
2 Pohyblivá podp%ra
3 *epel
4 Ochrana no!e
5 Vypínac
6 Regulátor
7 Posuvné san% anebo posuvn" tácek na potraviny
9 Kole$ko pro blokování ochrany no!e
10 Brusic
12 Areta$ní noha
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15 Kole$ko pro upevn%ní tácku pro potraviny
22 Blokování tácku pro potraviny / otvor pro pohyblivou podp%ru (BLC)
23 Kole$ko pro blokování brusi$e

Pot)ebn. prostor k pou,iti

DEMONTÁ" TÁCKU PRO POTRAVINY S BLOKOVACÍM SYSTÉMEM POHYBLIVÉ
PODP&RY (BLC)

1. Dejte regulátor (6) do polohy “0”.
2. Tácek pro potraviny (7) p#esu)te sm%rem k obsluze na konec p#í$né polohy.
3. Úpln% uvoln%te blokovací kole$ko (15) tácku pro potraviny (7).
4. Zatla$te tácek pro potraviny sm%rem k obsluze, a! $ep pod kole$kem (15) vejde do otvoru

(22) na spodek kráje$e a umo!ni
odmontování tácku, p#i kolmém nadzdvihnutí.

BROU%ENÍ $EPELE - Pr'm(r )ezného kotou*e:

DODATEK: t)eba poznamenat, ,e *epel je velmi odolná, proto je ji pot)ebné ost)it pouze
tehdy, pokud se sní,í v.konnost )ezání.

! Odpojte za#ízení.
! Zkontrolujte, zda je pohyblivá podp%ra (2) zav#ená (regulátor( 6) v poloze “0”).
! Pe$liv% o$ist%te $ást $epele, která se má naost#it.
! Znova zapojte zástr$ku.
! Uvoln%te blokovací kole$ko (23) brusi$e (10).
! Nadzdvihn%te brusi$ jeho oto$ením o 180° tak, aby oba kotou$e byly v pracovní poloze.

Viz. Obr. 1.
! Spus(te brusi$ (10).
! Zajist%te brusi$ oto$ením blokovacího kole$ka (23).
! Zapn%te za#ízení (5).
! Stiskn%te tla$ítko (26) a nechte $epel otá$et asi 1 minutu. Pokud se $epel pohybuje ti&e,
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