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ELEKTRICKÝ KRÁJAČ POTRAVÍN PRAKTIK FSA04 

 
Výrobky značky PRAKTIK dodáva: 
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Popis: 
1. Kryt 
2. Spínač 
3. Nôž 
4. Posuvná podávacia plocha 
5. Držiak  
6. Zástrčka 
7. Otočný gombík pre  
8. nastavenie hrúbky plátku 
9. Doska pre oporu krájanej potraviny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Krájač – informácie k používaniu 
Pred prvým použitím krájača si starostlivo prečítajte tieto prevádzkové informácie a bezpečnostné 
pokyny. Zoznámte sa úplne s funkciami prístroja. Doporučujeme tiež prezrieť si stránku so 
zobrazením krájača a jeho obsluhou. Tieto informácie si uschovajte a v prípade potreby ich poskytnite 
tretej osobe. 
Správne použitie 
Tento prístroj je určený výhradne pre krájanie bežných potravín v domácnosti. Potravina, ktorú sa 
chystáte krájať, musí byť rozmrazená, vybalená a bez kostí. Akékoľvek iné použitie a úprava prístroja 
je považovaná za nesprávne použitie a môže byť zdrojom vážneho nebezpečenstva. 



Technické údaje 
Menovité napätie: AC 220V~240V ; ~ 50 Hz, KB 10 min; 
Výkon: 130 W 
Nôž: vystužený, nehrdzavejúca jemná čepeľ, 19 cm 
 
Dôležité bezpečnostné pokyny 

1. Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, 
pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad alebo ich nepoučila 
o používaní spotrebiča. 

2. Krájač môže byť zapojený len do zdroja striedavého prúdu o napätiu 220-240 V. 
3. Skôr ako začnete prístroj čistiť, vypojte ho vždy zo zásuvky. Rovnako postupujte, pokiaľ 

začne prístroj nesprávne fungovať alebo pokiaľ ho prestanete používať. Pri odpájaní prístroja 
od zdroje napätia nikdy neťahajte za kábel, vždy ťahajte len za zástrčku.  

4. Pristroj nie je určený pre vonkajšie použitie. Nikdy ho neponárajte do vody a nevystavujte ho 
vlhku alebo dažďu. Pokiaľ prístroj spadne do vody, vždy ho najskôr odpojte od zdroja a až 
potom ho vytiahnite z vody. Pred ďalším použitím nechajte pristroj skontrolovať v 
autorizovanom servisnom centre. 

5. Nikdy pristroj nepoužívajte, pokiaľ máte mokré ruky alebo stojíte na mokrej podlahe. 
Nepoužívajte krájač, pokiaľ je vlhký alebo mokrý. 

6. Prístroj je určený výhradne pre domáce použitie, nie pre komerčné účely. 
7. Uchovávajte a používajte krájač mimo dosahu detí. 
8. Nenechávajte ho bez dohľadu v situáciach, kde hrozí jeho zapnutie a uvedenie do prevádzky 

inou osobou. 
9. Pred každým použitím sa uistite, že je krájač bezpečne nastavený alebo inštalovaný.  
10. Pokiaľ to tvar a veľkosť potraviny dovoľuje, mal by byť krájač vždy používaný s posuvnou 

podávacou plochou a doskou pre oporu krájanej potraviny. Nepoužívajte krájač na krájanie 
zamrznutých potravín alebo potravín s kosťami. 

11. Nepoužívajte krájač, pokiaľ je akokoľvek poškodený. Ihneď nechajte krájač opraviť 
kvalifikovaným pracovníkom v autorizovanom servisnom stredisku. 

12. Používajte krájač len s dodanými doplnkami. 
13. Pokiaľ je prístroj poškodený v dôsledku nesprávneho používania, nevzťahuje sa naň  záruka. 
14. Pred vybratím noža alebo manipuláciou s ním krájač vypnite. 
15. Pokiaľ je vidlica zástrčky poškodená, smie ju z bezpečnostných dôvodov vymeniť len 

výrobca, servisný pracovník alebo kvalifikovaná osoba. 
Pred prvým použitím 
Vyberte krájač opatrne z obalu. Odstráňte všetok obalový materiál a uschovajte ho spoločne so 
škatuľou. Pred kontaktom s jedlom krájač očistite. (viď časť „Čistenie“) 
 
Nastavenie krájača 
Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa umiestnenia krájača 

1. Nikdy neumiestňujte krájač na horúci povrch alebo do blízkosti otvoreného ohňa. 
2. Uistite sa, že kábel nie je v blízkosti horúcich alebo ostrých predmetov. 
3. Na kábli sa nesmie vytvoriť uzol, nesmie sa nikde zakliesniť alebo omotať okolo krájača.  
• Postavte krájač na rovný nekĺzavý povrch blízko elektrickej zástrčky. 
• Odviňte potrebnú dĺžku kábla. Zasuňte vidlicu kábla do zástrčky. 
• Posuňte držiak krájanej potraviny

5
 po posuvnej podávacej ploche

4
. 

Krájanie 

Bezpečnostné doporučenia pre krájanie a manipuláciu s krájačom 

1. Nikdy sa nedotýkajte noža, pokiaľ je krájač spustený. Hrozí nebezpečenstvo poranenia! 
2. Vždy používajte držiak krájanej potraviny (výnimku tvoria len rozmerné kusy potravín). 

Zatlačte na potravinu smerom dopredu pomocou držiaka na potraviny. 



3. Užívajte krájač výhradne pre krájanie bežných domácich potravín. Nepoužívajte ho na 
krájanie zmrznutých potravín, kostí, potravín s veľkými jadrami alebo balených potravín. 

4. Nepretržitá doba používania nesmie byť dlhšia ako 10 minút. 
5. Nôž sa naďalej točí i po vypnutí krájača. 
6. Z bezpečnostných dôvodov nastavte po použití hrúbku plátku na „0“. 

 
Uvedenie krájača do chodu 
Nôž uveďte do chodu stlačením tlačidla do pozície „ON“. Prerušenie chodu: Uveďte tlačidlo  rýchle 
do pozície „OFF“ a počkajte, pokiaľ sa nôž úplne nezastaví. 
 
Nastavenie hrúbky 

Hrúbka plátku môže byť 0 až približne 12 mm. Nastavte požadovanú hrúbku otočným 
gombíkom7. Stupnica nezodpovedá hrúbke plátku v mm. Z bezpečnostných dôvodov je nôž v 
polohe „0“. 

Umiestnite krájanú potravinu na posuvnú podávaciu plochu a ľahko na ňu zatlačte pomocou 
držiaka potravín5 proti doske pre oporu krájanej potraviny8. Zapnite prístroj a ľahko tlačte 
potravinu pozdĺž noža3. Po použití krájača nastavte dosku pre oporu krájanej potraviny do 
polohy „0“ tak, aby bol nôž zakrytý. Nôž5 je vhodný pre krájanie tenkých plátkov nárezov 
varenej šunky.  

Aby ste si chránili prsty, používajte posuvnú podávaciu plochu4 a držiak krájanej potraviny5 
(výnimku tvoria len rozmerné kusy potravín). 
 
Čistenie 

Dôležité bezpečnostné pokyny pre čistenie krájača 

1. Skôr ako začnete krájač čistiť, vypnite ho, vytiahnite kábel zo zástrčky a nastavte dosku pre 
oporu krájanej potraviny do polohy „0“. 

2. Neponárajte krájač do vody. 
3. Hrozí nebezpečenstvo poranenia – nôž je veľmi ostrý! 

 
Dôležité je čistiť krájač v pravidelných intervaloch – odrezky potravín podliehajú skaze a inak sa 
môžu hromadiť na krájači alebo za nožom. Odstráňte držiak krájanej potraviny a umyte ho v teplej 
vode a prostriedku na umývanie riadu (neumývajte v umývačke). Utrite kryt a posuvnú podávaciu 
plochu vlhkou handričkou. Nepoužívajte čistiace prášky, hrubé hubky alebo tvrdé kartáče. 
 
Vyberanie noža 
Odstráňte skrutkový klip noža (napravo bližšie noža) a zámok noža odskrutkovaním klipsu. Pri 
odnímaní držte nôž len za jeho stred. Umyte nôž ručne v teplej vode s trochou prostriedku na 
umývanie riadu (neumývajte ho v umývačke) a očistite kryt suchou handričkou alebo jemným 
kartáčikom.  



SK  

Likvidácia odpadu:  

Elektrické zariadenie z domácností: Ak nechcete váš elektrický prístroj ďalej 
používať, odovzdajte ho prosím na verejnom mieste určenom na tieto účely, alebo na mieste 
ich spätného odberu. Elektrické prístroje v žiadnom prípade nevyhadzujte do nádob s 
netriedeným odpadom (viď zobrazený symbol preškrtnutého odpadkového koša). Ďalšie 
pokyny k likvidácií: Odovzdajte prístroj v stave, ktorý umožní jeho neskoršiu recykláciu 
alebo znehodnotenie. Batérie vopred odstráňte a zabráňte poškodeniu nádob obsahujúce 
tekutiny. Elektrické prístroje môžu obsahovať škodliviny. Pri zlej manipulácii alebo pri 
poškodení prístroja môže pri jeho neskoršej recyklácii dôjsť k poškodeniu zdravia alebo 
znečisteniu životného prostredia.  

 
ZÁRUČNÝ LIST 

Záruka a servis: 
 
Záručné opravy uplatňujte u svojich predajcov. 
 
Záruku môžete uplatniť len na výrobné vady. Do výrobku nesmú byť urobené žiadne úpravy 
a zmeny. Záruka sa nedá uplatniť na vady spôsobené nesprávnym používaním, ktoré je v 
rozpore s návodom a vady spôsobené vyššou mocou (napr. živelné pohromy). Výrobky na 
záručnú a pozáručnú opravu sa prijímajú len v čistom a kompletnom stave. Štandardná 
záruka je poskytovaná po dobu 24 mesiacov od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. 
Záruka je poskytovaná na základe predloženia záručného listu a dokladu o zakúpenia 
výrobku s typovým označením výrobku, dátumom predaja a razítkom predajne.  

Typ výrobku:…………………………….  

Dátum predaja:……………………………  

Pečiatka a podpis predajcu:…………………………….  

Dátum reklamácie:………………………. 

Zistená vada:……………………………………………………………………………… 


