
Návod k použití: 

ELEKTRICKÝ KRÁJEČ POTRAVIN PRAKTIK FSA04 
 
 

Výrobky značky PRAKTIK dodává: 
SOLID CZECH a.s., Tř. SNP 402, 500 03 Hradec Králové, Česká republika 

web: www.solid-czech.cz 
 
 

 
 
 
 
Popis: 
1. Kryt 
2. Spínač 
3. Nůž 
4. Posuvná podávací plocha 
5. Držák  
6. Zástrčka 
7. Otočný knoflík pro  

nastavení tloušťky plátku 
8. Deska pro oporu  

krájené potraviny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické údaje 

Jmenovité napětí: AC 220V~240V ; ~ 50 Hz 

Výkon: 130 W 

Nůž: vyztužený, nekorodující jemná čepel, 19 cm 



 
Provozní informace 
Před první použitím kráječe si pečlivě pročtěte tyto provozní informace a bezpečnostní pokyny. 
Seznamte se plně s funkcemi přístroje. Doporučujeme také prohlédnout si stránku se zobrazením 
kráječe a jeho obsluhou. Tyto informace si uschovejte a v případě potřeby je poskytněte třetí osobě. 
 
Správné použití 
Tento přístroj je určen výhradně pro krájení běžných potravin v domácnosti. Potravina, kterou se 
chystáte krájet, musí být rozmražená, vybalená a bez kostí. Jakékoli jiné použití a úprava přístroje je 
považována za nesprávné použití a může být zdrojem vážného nebezpečí. 
 
Důležité bezpečnostní pokyny 

1. Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud 
jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled nebo je nepoučí  o používání 
spotřebiče. 

2. Kráječ může být zapojen pouze do zdroje střídavého proudu o napětí AC 220V~240V. 
3. Než začnete přístroj čistit, vypojte ho vždy ze zásuvky. Stejně postupujte, pokud začne přístroj 

nesprávně fungovat nebo pokud jej přestanete používat. Při odpojování přístroje od zdroje 
napětí nikdy netahejte za kabel, vždy tahejte jen za zástrčku.  

4. Přístroj není určen pro venkovní použití. Nikdy jej neponořujte do vody a nevystavujte jej 
vlhku nebo dešti. Pokud přístroj spadne do vody, vždy jej nejprve odpojte od zdroje a teprve 
poté jej vytáhněte z vody. Před dalším použitím nechte přístroj zkontrolovat v autorizovaném 
servisním centru. 

5. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud máte mokré ruce nebo stojíte na mokré podlaze. 
Nepoužívejte kráječ, pokud je vlhký nebo mokrý. 

6. Přístroj je určen výhradně pro domácí použití, ne pro komerční účely. 
7. Uchovávejte a používejte kráječ mimo dosah dětí. 
8. Nenechávejte jej bez dohledu v situacích, kde hrozí jeho zapnutí a uvedení do provozu jinou 

osobou. 
9. Před každým použitím se ujistěte, že je kráječ bezpečně ustaven nebo instalován.  
10. Pokud to tvar a velikost potraviny dovoluje, měl by být kráječ vždy používán s posuvnou 

podávací plochou a deskou pro oporu krájené potraviny. Nepoužívejte kráječ na krájení 
zmrzlých potravin nebo potravin s kostmi. 

11. Nepoužívejte kráječ, pokud je jakkoli poškozen. Ihned nechejte kráječ opravit kvalifikovaným 
pracovníkem v autorizovaném servisním centru. 

12. Používejte kráječ pouze s dodanými doplňky. 
13. Pokud je přístroj poškozen v důsledku nesprávného zacházení, nevztahuje se na něj záruka. 
14. Před vyjmutím nože nebo manipulací s ním kráječ vypněte. 
15. Pokud je vidlice zástrčky poškozena, smí ji z bezpečnostních důvodů vyměnit pouze výrobce, 

servisní pracovník nebo kvalifikovaná osoba. 
 
Před prvním použitím 
Vyjměte kráječ opatrně z obalu. Odstraňte všechen obalový materiál a uschovejte jej společně s 
krabicí. Před kontaktem s jídlem kráječ očistěte. (viz sekce „Čištění“) 
 
Nastavení kráječe 
Bezpečnostní doporučení týkající se umístění kráječe 

1. Nikdy neumisťujte kráječ na horký povrch nebo do blízkosti otevřeného ohně. 
2. Ujistěte se, že kabel není v blízkosti horkých nebo ostrých předmětů. 
3. Na kabelu se nesmí vytvořit uzel, nesmí se nikde zaklesnout nebo omotat kolem kráječe.  
• Postavte kráječ na rovný neklouzavý povrch blízko elektrické zástrčky. 
• Odviňte potřebnou délku kabelu. Zasuňte vidlici kabelu do zástrčky. 
• Posuňte držák krájené potraviny5 po posuvné podávací ploše4. 



Krájení 
Bezpečnostní doporučení pro krájení a manipulaci s kráječem 

1. Nikdy se nedotýkejte nože, pokud je kráječ spuštěn. Hrozí nebezpečí poranění! 
2. Vždy používejte držák krájené potraviny (výjimku tvoří pouze rozměrné kusy potravin). 

Zatlačte na potravinu směrem dopředu pomocí držáku potraviny. 
3. Užívejte kráječ výhradně pro krájení běžných domácích potravin. Nepoužívejte jej ke krájení 

zmrzlých potravin, kostí, potravin s velkými jádry nebo balených potravin. 
4. Nepřetržitá doba používání nesmí být delší než 10 minut. 
5. Nůž se nadále točí i po vypnutí kráječe. 
6. Z bezpečnostních důvodů nastavte po použití tloušťku plátku na „0“. 

 
Uvedení kráječe do chodu 
Nůž uvedete do chodu stiskem tlačítka do pozice „ON“. Přerušení chodu: Uveďte tlačítko rychle do 
pozice „OFF“ a vyčkejte, dokud se nůž úplně nezastaví. 
 
Nastavení tloušťky 
Tloušťka plátku může být 0 až přibližně 12 mm. Nastavte požadovanou tloušťku otočným knoflíkem7. 
Stupnice neodpovídá tloušťce plátku v mm. Z bezpečnostních důvodů je nůž v poloze „0“. 
 
Umístěte krájenou potravinu na posuvnou podávací plochu a lehce na ni zatlačte pomocí držáku 
potravin5 proti desce pro oporu krájené potraviny8. Zapněte přístroj a lehce tlačte potravinu podél 
nože3. Po použití kráječe nastavte desku pro oporu krájené potraviny do polohy „0“ tak, aby byl nůž 
zakrytý. Nůž5 je vhodný pro krájení tenkých plátků nářezu vařené šunky.  
 
Abyste si chránili prsty, používejte posuvnou podávací plochu4 a držák krájené potraviny5 (výjimku 
tvoří pouze rozměrné kusy potravin). 
 
Čištění 
Důležité bezpečnostní pokyny pro čištění kráječe 

1. Než začnete kráječ čistit, vypněte jej, vytáhněte kabel ze zástrčky a nastavte desku pro oporu 
krájené potraviny do polohy „0“. 

2. Neponořujte kráječ do vody. 
3. Hrozí nebezpečí poranění – nůž je velice ostrý! 

 
Důležité je čistit kráječ v pravidelných intervalech – odřezky potravin podléhající zkáze se jinak 
mohou hromadit na kráječi nebo za nožem. Odstraňte držák krájené potraviny a umyjte jej v teplé 
vodě a prostředku na mytí nádobí (nemyjte v myčce). Otřete kryt a posuvnou podávací plochu vlhkým 
hadříkem. Nepoužívejte čistící prášky, hrubé houbičky nebo tvrdé kartáče. 
 
Vyjímání nože 
Odstraňte šroubový klips nože (napravo poblíž nože) a zámek nože šroubováním klipsu. Při odjímání 
držte nůž pouze za jeho střed. Umyjte nůž ručně v teplé vodě s trochou prostředku na mytí nádobí 
(nemyjte jej v myčce) a očistěte kryt suchým hadříkem nebo jemným kartáčkem.  



CZ 

Likvidace odpadu:  
Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné 
odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné 
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské 
zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o 
recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního 
odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.  

Upozornění:  
Po ukončení jeho životnosti je nutno jej likvidovat dle platných zákonů 

o odpadech. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.  
 

ZÁRUČNÍ LIST  

Záruční a pozáruční servis zajišťuje: 

ATV Moravia s. r. o. 

Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika 

tel/fax.: 541 249 327 

email: opravy@atv-servis.cz 

www.atv-servis.cz 
 

Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady. Do výrobku nesmí být provedeny žádné úpravy a změny. 
Záruku nelze uplatnit na vady způsobené nesprávným používáním, které je v rozporu s návodem a 
vady způsobené vyšší mocí (např. živelné pohromy…). Výrobky k záruční a pozáruční opravě se 
přijímají pouze v čistém a kompletním stavu. Standardní záruka je poskytována po dobu 24 měsíců 
od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka je poskytována na základě předložení záručního 
listu a dokladu o zakoupení výrobku s typovým označením výrobku, datem prodeje a razítkem 
prodejny.  

Typ výrobku:……………  

Datum prodeje:………………  

Razítko a podpis prodejce:………………  

Datum reklamace:…….………  

 

Zjištěná závada:…………………………  
 
 
 


