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WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA 

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, 
okaleczenia:
1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania 

urządzenia.
2. Urządzenie jest przeznaczone do krojenia mięsa, wędlin, sera oraz pieczywa.
3. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji 

obsługi.
4. Nie należy uruchamiać urządzenia z widocznymi uszkodzeniami. Jeżeli 

urządzenie ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę, elementy 
muszą zostać naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, 
w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

5. Do wszelkich napraw i regulacji urządzenia uprawniony jest wyłącznie 
autoryzowany serwis producenta.

6. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub 
laboratoryjnego.

7. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je zawsze wyłączyć 
i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.

8. Nie należy wkładać obudowy z silnikiem do wody lub innego płynu. Nie 
należy narażać na nadmierne nasłonecznienie oraz wilgoć, nie używać 
w łazience lub na zewnątrz pomieszczeń.

9. Przed każdorazowym użyciem należy upewnić się, że wszystkie elementy 
są sprawne i dobrze zamontowane.

10. Należy używać plastikowego dociskacza do dociskania produktów oraz 
odchylanego stolika, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na wielkość i 
kształt produktu.

11. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
12. Należy wyłączać urządzenie przed zmianą wyposażenia lub przed 

zbliżeniem do części będących w ruchu.
13. Należy zachować szczególną ostrożność przy manipulacji ostrzem tnącym.
14. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat 

i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych osoby 
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o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie 
nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny 
sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić 
się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja 
sprzętu przez dzieci bez nadzoru.

UWAGA!
•	 Krajalnica służy wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczona do 

użytku w zakładach zbiorowego żywienia.

•	 Nie uruchamiać urządzenia, gdy nóż jest zablokowany (produkt dociśnięty 
do noża).

WPROWAdZENIE
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki Götze & Jensen.
Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji 
z jego użytkowania.

NAlEŻy dOKłAdNIE PRZECZyTAć INSTRUKCJę OBSłUGI I JEJ PRZESTRZEGAć!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub 
niezgodnego z przeznaczeniem.

dANE TECHNICZNE
Model: MS500W
Zakres grubości krojenia: od 0 do 15 mm
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 10 minut
Czas przerwy przed ponownym użyciem: 30 minut
Emisja hałasu przez urządzenie: < 75 dB/A
Moc nominalna: 115 W
Moc maksymalna: 300 W
Zasilanie: 230 V~, 50 Hz
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OPIS URZądZENIA
1. Korpus
2. Stolik z blokadą wózka
3. Przycisk włącz/ wyłącz z blokadą wyłącznika
4. Nastawiak z pokrętłem do nastawiania grubości krojenia
5. Nóż krążkowy z uchwytem zaciskowym do zamocowania noża w napędzie
6. Wózek
7. Dociskacz
8. Tacka

PRZyGOTOWANIE KRAJAlNICy dO UŻyCIA
1. Rozpakuj produkt i usuń wszystkie folie ochronne. Upewnij się, że żadna z części nie jest uszkodzona.
2. Ustaw krajalnicę w miejscu zapewniającym jej wygodną obsługę, w pobliżu gniazdka sieci tak, aby 

wyłącznik można było naciskać kciukiem lewej ręki, a jednocześnie w prawej trzymać produkt do 
krojenia lub dociskacz przytrzymujący ten produkt.

3. Blat powinien być suchy, o dobrej przyczepności – krajalnica nie może przesuwać się podczas pracy.
4. Nastawiak ustaw w położeniu odpowiadającym nastawie grubości krojenia równej 0 mm.
5. Zamontuj stolik. 
6. Zgodnie ze schematem graficznym umieszczonym na stoliku, wsuń wózek w prowadni ce stolika.
7. Dosuń wózek do górnej powierzchni stolika, przo dem do linii z opisem „ZAKŁADANIE”.
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8. Po wprowadzeniu przedniej pary wpustów prowadzą cych w szczeliny prowadnic. Przesuń wózek do 
przodu, aż do momentu umiejscowienia w szczelinach prowadnic tylnej pary wpustów prowadzących.

9. Połóż produkt przeznaczony do krojenia na wózku.
10. Na wózku zamontuj dociskacz.
11. Nastaw żądaną grubość krojenia przy pomocy pokrętła w zakresie od 0 do 15 mm. 

URUCHOmIENIE KRAJAlNICy
1. Kciukiem lewej ręki pchnij blokadę wyłącznika do przodu, aż do oporu. Dopiero po zwolnieniu blokady 

możesz przesunąć w dół przycisk wyłącznika i włączyć krajalnicę.
2. Prawą ręką dociskaj produkt przesuwając go wraz z wózkiem (i dociskaczem) od siebie do końca 

zasięgu wózka. Następnie powróć i powtórz tę czynność w zależności od przewidzianej do pokrojenia 
ilości plastrów lub kromek.

WSKAZóWKI  dOTyCZąCE KROJENIA
1. Produkt przeznaczony do krojenia ułóż na wózku w położeniu zapewniającym uzyskanie plastrów o 

żądanym kształcie (np. uko śnie).
2. Produkty zbyt dużych rozmiarów (nie mieszczące się na wózku) potnij na mniejsze części, które łatwo 

można popychać dociska czem, eliminując w ten sposób niebezpieczeństwo skaleczenia się nożem.
3. Przed krojeniem żółtego sera przetrzyj nóż mokrą ściereczką – unikając kontaktu dłoni z ostrzem. 

Ser nie będzie przyklejał się do noża.
4. Orientacyjne grubości krojenia określają symbole umieszczone przy nastawiaku (pieczywo, ser, wędliny).

12. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego.

5. Zalecane krojenie poszczególnych produktów na krajalnicy w następujący sposób:
•	 pieczywo na kromki o grubości ok. 10 mm,
•	 sery i wędliny półtwarde (kiełbasy: żywiecka, jałowcowa, krakowska) na plastry o grubości ok. 3 mm,
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•	 szynka, baleron na plastry o grubości ok. 2 mm,
•	 wędliny twarde, salami, sucha krakowska na plastry o grubości ok. 1 mm.

UWAGA! O UŻyTECZNOśCI dECydUJE W ZNACZNym STOPNIU STAN NOŻA. UNIKAJ KROJENIA TWARdyCH 
PROdUKTóW, POWOdUJE TO SZyBKIE TęPIENIE NOŻA.

PO ZAKOŃCZENIU PRACy 
1. Wyłącz krajalnicę i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
2. Pokrętłem ustaw nastawiak w położeniu odpowiadającym nastawie grubości krojenia równej 0 mm. 

Takie ustawienie zabezpiecza przed przypadkowym dostępem do noża.
3. Wyczyść krajalnicę.

CZySZCZENIE I KONSERWACJA
1. Krajalnicę po każdorazowym użyciu wyczyść i wytrzyj do sucha.
2. Napęd przetrzyj wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

UWAGA! SZCZEGólNIE PO KROJENIU: SERA, WędlIN I WARZyW UmyJ ElEmENTy URZądZENIA:
– części z tworzywa myj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń,
– części metalowe myj w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

UWAGA! NIE myJ NOŻA W ZmyWARCE.
3. Wysusz umyte części.
4. Co pewien czas krajalnicę należy dokładnie wyczyścić. W tym przypadku zde montować części, 

w sposób odwrotny do ich montażu.
5. Nóż zdemontuj obracając uchwyt w prawo aż do oporu, następnie pociągnij go „do siebie”.

6. Pozostałości tłuszczu lub inne zabrudzenia widoczne na nożu myj szczoteczką pod bieżącą wodą, 
trzymając nóż za uchwyt.

7. Po umyciu i wysuszeniu części, zamontuj nóż na napędzie ustawiając nastawiak w położeniu 
odpowiadającym nastawie grubości rów nym „0”.
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EKOlOGICZNA I PRZyJAZNA dlA śROdOWISKA UTylIZACJA
To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia  
4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego 
kontenera na odpady:

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.
Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować 
się z władzami miejskimi.

mOŻESZ POmóC CHRONIć śROdOWISKO!
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia 
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników 
niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI
1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2.  Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia 

do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3.  W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin 

naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4.  Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5.  Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa 

domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

a.  uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,

PROBlEmy PRZyCZyNA ROZWIąZANIE
Urządzenie nie włącza się. Wtyczka urządzenia nie jest 

podłączona do gniazda zasilania.
Włóż przewód zasilający do gniazda 
zasilania.

Urządzenie wyłącza się 
przy pracy ciągłej.

Urządzenie kończy pracę po 10 
minutach pracy ciągłej.

Odczekaj 30 minut do ochłodzenia 
urządzenia, następnie ponownie zacznij 
krojenie.

Głośna praca urządzenia. Nieprawidłowo zamontowany 
nóż tnący w urządzeniu.

Zamontuj prawidłowo nóż w urządzeniu.

PROBlEmy I ROZWIąZANIA
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d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, 
akcesoria,

e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń 
oraz instruktażu.

7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech 
napraw nadal występują w nim wady.

8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka 
sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane 
urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może 
spowodować nieuznanie gwarancji.

9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie 

dowodu zakupu.

UWAGA! 
Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.



Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.  
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.
ART-dOm Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.


