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Vážený zákazník! 

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre náš Delimano Clarity univerzálny krájač Pro! 

Všetky produkty Delimano sú vnímané ako veľmi cenné, takže sú častým terčom falšovateľov, ktorí ich kopírujú a zavádzajú tak zákazníkov horšou kvalitou bez 

záruky a zákazníckeho servisu. Akékoľvek kópie, falšované a podobné produkty alebo neautorizovaných dodávateľov preto prosím nahláste na 

brand.protection@studio-moderna.com, čím nám pomôžete v boji proti nelegálnym napodobeninám.   

Pri starostlivom dodržiavaní pokynov nižšie a správnej údržbe Vám garantujeme, že Vám bude Delimano Clarity univerzálny krájač Pro spoľahlivo slúžiť po dlhé 

roky.  

 

Delimano Clarity univerzálny krájač Pro – návod na použitie  

1) Dôležité bezpečnostné pokyny 

1. Pred použitím si prečítajte všetky pokyny a odložte si ich pre prípad potreby do budúcnosti.  

2. Pri plnení potravinami/tekutinou neprekračujte maximálnu úroveň (vyznačenú na miske). 

3. Zariadenie neotvárajte, kým sa čepele úplne neprestanú otáčať.  

4. Krájač a/alebo pripojenú motorovú jednotku nepoužívajte na iný účel než na ten, na ktoré sú určené.  

5. Pred čistením a keď prístroj nie je v prevádzke, odpojte ho zo zásuvky. Pred montážou/demontážou jednotlivých častí a pred čistením ho nechajte úplne 

vychladnúť.  

6. Nenechávajte kábel prevísať cez okraj stola alebo sa dotýkať horúcich povrchov.  

7. Neklaďte zariadenie na alebo do blízkosti horúceho plynového sporáka, vyhriatej rúry či elektrického variča.  
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8. Tento prístroj nikdy nespúšťajte prázdny, inak hrozí jeho zlyhanie a/alebo zranenie používateľa. 

9. Pri krájaní potravín držte ruky a kuchynské náčinie preč od čepelí, aby ste znížili riziko vážneho poranenia osôb alebo poškodenia zariadenia. Môžete použiť 

stierku, ale len keď zariadenie nie je v prevádzke a je odpojené z elektrickej siete.   

10. Na ochranu pred požiarom, úrazom elektrickým prúdom alebo zranením osôb nikdy neponárajte kábel, elektrické zásuvku alebo motorovú jednotku do vody 

ani do žiadnej inej tekutiny.  

11. Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom 

skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, ktorá ich zároveň poučila o správnom používaní prístroja a možných 

rizikách. Nedovoľte deťom, aby sa s krájačom hrali. Zariadenie môžu používať a čistiť len deti staršie ako 8 rokov a musia byť pod dohľadom dospelej osoby.  

12. Nebezpečenstvo poranenia rotujúcimi čepeľami! Vyhnite sa kontaktu s akýmikoľvek pohyblivými časťami. Počas prevádzky držte ruky, oblečenie a pomôcky 

mimo dosahu krájacích čepelí, aby ste znížili riziko poranenia osôb a/alebo poškodenia zariadenia.     

13. Použitie príslušenstva, ktoré výrobca k tomuto produktu neposkytuje alebo neodporúča, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.  

14.Krájač nepoužívajte, ak má poškodený kábel/zástrčku alebo ak nefunguje správne, resp. Vám spadol alebo bol akýmkoľvek iným spôsobom poškodený. 

Odovzdajte ho do najbližšieho autorizovaného servisu na preskúmanie, opravu alebo elektrickú či mechanickú úpravu.   

15. Pred spustením krájača do prevádzky sa uistite, že motorová jednotka, kryt misky a čepele sú bezpečne uzamknuté na svojom mieste.  

16. V žiadnom prípade sa nepokúšajte pozmeniť alebo nejakým spôsobom obísť bezpečnostné mechanizmy.  

17. Prístroj je určený len na domáce použitie. Nepoužívajte ho vonku.  

18. Hoci bol prístroj starostlivo skontrolovaný, jeho použitie a následky spadajú výhradne pod zodpovednosť užívateľa.  

 

2) Časti 

Oboznámte sa s hlavnými časťami krájača: 

Obr. 1 (pozrite: OBRÁZKY, Obr. 1) 

1. Spínač ON/OFF  

2. Motorová jednotka  

3. Kryt misy 

4. Miska 

5. Súprava čepelí (dvojitá) 

 

3) Pred prvým použitím 

Pred prvým použitím krájača umyte misku a súpravu čepelí v mydlovej vode alebo v umývačke riadu a dôkladne ich osušte. Motorovú jednotku utrite vlhkou 

handričkou a osušte. Neponárajte ju do vody ani do žiadnej inej tekutiny.  

 

4) Zostavenie a demontáž 

Postup pri montáži 

Pripevnite držiak s čepeľami v tvare písmena S na obrázku 2 (pozrite: OBRÁZKY, Obr. 2 HORNÝ) na druhý držiak s čepeľami v tvare písmena S (pozrite: OBRÁZKY, 

Obr. 2. DOLNÝ): Prstami pevne chyťte strednú časť držiaka, potom ho zatlačte nadol a otočte proti smeru hodinových ručičiek (pozrite: OBRÁZKY, Obr. 3), aby sa 

správne uzamkol vo svojej pozícii (pozrite: OBRÁZKY, Obr. 4). 

Poznámka: Pri montáži držiaka s čepeľami v tvare písmena S sa nedotýkajte ostria čepele, aby nedošlo k poraneniu prstov.  

Postup pri demontáži 

Zopakujte rovnaký postup ako pri montáži v obrátenom slede.   

Poznámka: Pri demontáži držiaka s čepeľami v tvare písmena S sa nedotýkajte ostria čepele, aby nedošlo k poraneniu prstov. 

 

5) Použitie 

1. Umiestnite misu na rovný, suchý povrch, potom nasuňte zmontovanú čepeľ na hriadeľ v miske. Dávajte si pozor, aby ste sa nedotkli čepele, je extrémne ostrá.  

2.Dajte do misky jedlo (pre správny odhad množstva pozrite časť 7, Sprievodca krájaním). 

3. Zakryte misku krytom, dávajte si pozor, aby boli vodiace čiarky na kryte zarovnané so zárezmi na miske. 

4.Osaďte a pevne zatlačte motorovú jednotku nadol na misku, zarovnajte ich línie. 

Poznámka: Pre Vašu ochranu má zariadenie bezpečnostný spínač, ktorý zabráni prevádzke, ak motorová jednotka nie je pevne zatlačená na misu. Nepokúšajte sa 
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krájač spúšťať, kým ste sa neuistili, že je ú 

plne a správne zostavený.   

5. Stlačte tlačidlo ON/OFF na spustenie do prevádzky. 

Poznámka: Krájač má aj režim “pulse”. Nenechajte ho však v tomto režime nepretržite bežať dlhšie než 1 minútu. Čím dlhšie bude “pulse” kontinuálne bežať, tým 

budú mať spracovávané potraviny jemnejšiu textúru. Pre hrubšie nakrájané kúsky spúšťajte “pulse” v kratších sériách. 

6. Pred vybratím motorovej jednotky sa uistite, že sa čepele úplne zastavili. Odpojte zariadenie z elektrickej siete. Vyberte motorovú jednotku a uchopte súpravu 

čepelí za plastovú časť. Opatrne ju vytiahnite a vyprázdnite nádobku so spracovanými potravinami. Nepoužívajte misku na skladovanie jedla.  

 

6) Čistenie a údržba 

Pred čistením zariadenie vždy odpojte z elektrickej siete.  

Po každom použití okamžite umyte misu a súpravu čepelí teplou mydlovou vodou alebo v umývačke. Motorovú jednotku utrite vlhkou handričkou – neponárajte 

ju do vody.   

POZNÁMKA: Na čistenie nepoužívajte chemikálie, oceľové, drevené alebo abrazívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k strate lesku a/alebo k inému poškodeniu 

krájača.  

 

7) Sprievodca krájaním 

TYP JEDLA  TIPY   

Chlieb čerstvý, opečený alebo 

starý   

Zoberte vždy po 1 plátku, natrhanom na viac kúskov (max veľkosť 20x20 mm) a v 1-minútových rozostupoch opakujte 

15-sekundové krájania v režime “pulse”, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.  

Ovocie a zelenina 

(z konzervy) 

Použite do 200g a spracujte 15-sekundovými krájaniami v režime “pulse” v minútových rozostupoch, kým nedosiahnete 

požadovanú konzistenciu. 

Ovocie a zelenina 

(čerstvé) 

Spracujte v bežnom alebo “pulse” režime do 200g ovocia alebo zeleniny, nakrájaných na kúsky (max veľkosť 20x20 mm) – 

opakujte 15-sekundové krájacie intervaly, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu. 

Petržlen a iné listové bylinky Potravinu umyte a dôkladne osušte, potom spracujte v bežnom alebo “pulse” režime (kúsky max 20x20 mm) - opakujte 

15-sekundové krájacie intervaly v minútových rozostupoch, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu. 

Hovädzie mäso Spracujte v bežnom alebo “pulse” režime kúsky do 200g (veľkosť 20x20 mm) - opakujte 15-sekundové krájacie intervaly v 

minútových rozostupoch, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu. 

Keksíky, sušienky Spracujte v bežnom alebo “pulse” režime do 12 keksíkov alebo sušienok (veľkosť 20x20 mm) opakujte 15-sekundové 

krájacie intervaly v minútových rozostupoch, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu. 

 

8) Správna likvidácia produktu 

Toto označenie znamená, že konkrétny výrobok by v rámci EÚ nemal byť likvidovaný spolu s ďalším komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo 

možnému znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby 

ste podporili opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete odovzdať už použité zariadenie, využite systém zberu a recyklácie, ktorá je bezpečná 

k životnému prostrediu.   

 


