
Návod kráječ zeleniny 
 

!!! Pečlivě si prosím přečtěte, jaké nástavce mají být v balení a jakým způsobem můžete vykrajovat 

různé tvary. Například kostičky vytvoříte spojením dvou nástavců, tak aby vznikla mřížka – samotný 

nástavec s mřížkou se v balení nenachází. !!! 

 

Co je v balení: 
1x Kráječ 

1x Nádobka s víčkem 

1x Nástavec hvězdice 

1x Nástavec pruhy se 5 břity 

1x Nástavec pruhy se 4 břity 

1x Prázdný nástavec 

 

Z jednotlivých nástavců pak můžete vyrobit: 

 Mřížku – tím že dáte na sebe křížem nástavce s rovnými břity 

 Slabé plátky – tím že dáte na sebe rovně nástavce s rovnými břity 

Použití: 
1. Kráječ otevřete tak, že zatlačíte na blokovací mechanismus, co je nahoře, 

směrem dopředu a tím se kráječ otevře. 

2. Nyní můžete vložit různé čepelkové vložky nebo prázdný rám, podle toho, jaké 

tvary chcete vykrajovat. 

3. Ze spod můžete vložit nádobu na zachytávání obsahu, nebo krájet bez ní. 

 

Jaké tvary lze vykrajovat a jak sestavit přístroj: 
a) Trojúhelníčky – pokud si přejete krájet trojúhelníčky, vložte do přístroje do spodní části nástavec 

hvězdice. Vložte jej tak, aby byl ostřím nahoru, uslyšíte cvaknutí. Nyní můžete krájet. 

b) Široké pruhy – pokud chcete nakrájet něco na plátky, vložte do přístroje nejprve prázdný nástavec, 

tak aby výstupky směřovali nahoru a poté na něj vložte Nástavec s 5 břity, tak aby pasoval do výstupků 

a zároveň do černého rámu. Po zacvaknutí, můžete začít krájet. 

c) Úzké pruhy – pokud si přejete krájet tenké plátky, vložte do přístroje nejprve nástavec se 4 břity a 

poté na něj Nástavec s 5 břity. Zase jej pevně zacvakněte do přístroje a můžete krájet.  

d) Kostičky – Pokud si přejete krájet zeleninu na kostičky, tak vložte do přístroje nejprve nástavec se 4 

břity a poté na něj Nástavec s 5 břity. Spodní nástavec otočte tak, aby Vám vznikla mřížka. Zacvakněte 

nástavce do přístroje a můžete krájet. 

 



4. Stiskněte obě poloviny rukojeti, abyste mohli krájet zeleninu. Pokud najdete něco, co nejde uříznout, 

tak NENÍ přístroj vhodný pro řezání takovéto zeleniny apod. 

 

Po použití: 
Po použití a předtím, než dáte kráječ pryč, se ujistěte, že obě strany rukojeti jsou zavřené a blokovací 

mechanismus je zatlačen zpět. 

V případě potřeby může být sběrná nádoba zajištěna na spodním řezacím rámu. Při nasazování 

sběrného kontejneru se ujistěte, že uslyšíte zaklapnutí. 

 

Tipy 
Pro skladování můžete uzavírací nádobu utěsnit praktickým víčkem. 

Umístěte potraviny s řeznou stranou na požadovaný řezný povrch. 

Před začátkem ponořte břitové destičky do vody. Mokré lopatky se řezají snadněji a vyžadují méně síly. 

Během řezání jsou nože udržovány vlhké vlhkostí v potravě, která je řezána. 

 

Čištění: 
Čištění břitových destiček 

Při čištění výrobku se nikdy nedotýkejte ostrými břity. 

Pokud se mezi lopatkami zachytí zbytky jídla, otočte vložku nože směrem nahoru s tupou stranou a 

opatrně odstraňte zbytek jídla pomocí mycího kartáče. 

Čištění špendlíkového bloku 

Integrovaný blok pinů důkladně vyčistěte kartáčem na nádobí. Dbejte na to, abyste opatrně kartáčovali 

svislé, vodorovné a diagonální vybrání. 


