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Všeobecné bezpečnostní pokyny 
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Vybalení  
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Vyndejte spotřebič z kartonu a odstraňte všechny obalové části. Pro bezoečný a bezchybný provoz 
spotřebiče musí místo ustavení spotřebiče splňovat následující podmínky. Spotřeič musí být umístěn na 
pevném, plochém, suchém místě. Zvolte místo, které je ve výšce kam se nemůžou dostat malé děti.  
 
Spuštění  
OFF - vypnuto  
ON - zapnuto. Během používání můžete tlačítko pustit.  
Nepoužívejte přístroj déle než 10 min vkuse. Před dalším použitím nechte přístroj 30 min vychladnout.  
 
Použití  

1.Nastavte tlouš’tku krájení.  

2.Max tlouš’tka 15 mm.  

3.Přiložte potravinu kterou chcete nakrájet na přístoj a lehce tlačte proti noži.  

4. Stiskněte tlačítko ON pro zaonutí a tlačítko OFF pro vypnutí.  

5.  Krájenou potravinu lehce tlačte proti noži. Měkké potraviny (sýr) nechte nejdříve vychladit, aby se 
lépe krájela.  

6. Po nakrájení stiskněte tlačítko OFF pro vypnutí.  

7.Vytáhněte přístroj ze zásuvky.  
 
Čištění  
Přístroj a nůž čistěte měkkým lehce navhlčeným hadříkem. Poté otřete suchým nožem.  
 
Vyndání a nandání nože  

1.Dejte krytku na stranu nebo vyklopte tak aby nůž bal vyditelný.  

2. Nůž je připevněn rychlým uzávěrem. Nůž uvolníte stisknutí na černou páčku. Otočte nůž ve směru 
hodinových ručiček. Pomocí rukavice vyndejte nůž z přístroje. 

3. Vyčistěte nůž měkkým vhlkým hadříkem a potéutřete suchým.  

4. Nasaďte nůž zpět do přístroje.  

5. Otočte nůž proti hodinovým ručičkám.  

6. Ujistěte se, že nůž je pevně vložen.  
 
 
 
 

Technické údaje 

Model:. MA 3585 

Váha netto: cca. 4,20 kg 

Spotřeba:  150 W 

Ochranná třída: II 

Pokrytí napětí: 230 V~, 50 Hz 

Použití: 10 min 

 
 
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická 
kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických 
předpisů. 
Vyhrazujeme si technické změny! 

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE 
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Význam symbolu „Popelnice“ 
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte 
určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným 
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete 
tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, 
kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu. 
TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENI, ŽE 
VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKEKOLIV ZÁVADY SE 
LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVEHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TÉŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD 
VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ 
NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO. 

Obal: 

krabice – tříděný sběr papíru (PAP) 
polystyren – tříděný sběr (PS) 
PE sáček – tříděný sběr (PE) 

Výrobek: 

kabel bez zástrčky – tříděný sběr mědi 
plastové části – tříděný sběr (PP) 
kovové časti – železný šrot (FE) 

 

  


