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A Ki- Bekapcsoló 

gomb 

 B Burkolat 
C Forgókés 

D Szeletvastag- 
ságot állító gomb 

E Maradéktartó 
F Szeletelő tálca  
G Támasztófal  
H Kés fedőlap 

I Kábelrekesz 
J Szeletelő tálca zárja 

 
Műszaki adatok: 

Befoglaló méret: 

(HxSzxM) Vivo V 10 
367 x 293 x 235 mm 

Vivo V 20 
376 x 301 x 247 mm 

Szeletvastagság: 0-20 mm 

Vágó magasság: 143 mm 

Vágó hosszúság: 235 mm 

Feszültség: 230 Volt 

Teljesítmény 88 Watt, 
max. 170 Watt 

 
A On-Off switch 

B Housing 
C Blade  
D Control dial, for 

adjustment of slicing 

thickness 
E Food holder 

F Carriage 
G Stop plate H 

Blade cover 
I Cable compartment 

J Carriage lock 

 
Technical data: 

Work space: 

(LxWxH) Vivo V 10 
367 x 293 x 235 mm 

Vivo V 20 
376 x 301 x 247 mm  
Slice thickness: 0 - 20 

mm Cut hight: 143 mm 
Cut lenght: 235 mm 

Operating voltage: 230 

Volt Power 88 watt, 
max. 170 watt
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Biztonsági előírások 
 
A készülék a biztonsági előírásoknak megfelel. A 

nem rendeltetésszerű használat balesetet okoz- 

hat és a gép meghibásodásához vezethet. 
 
A készülék biztonságos működtetése érdeké-  

ben kérjük, olvassa el a biztonsági előírásokat: 
 
• A készülék használata előtt győződjön meg 

arról, hogy a burkolat, a kábel és a csatlakozó 

sértetlen. Ha a készülék sérült, ne indítsa el! 
 
• Ha a hálózati kábel sérült, akkor azt a 

veszély elkerülése érdekében kizárólag a 

gyártó, a szakszerviz vagy megfelelően 

képzett személynek cserélheti ki.  
 
• A készülék javítását kizárólag szakember, 

illetve a GRAEF szerviz végezheti el. A nem 

szakszerű javítás következtében a készülék 

használata balesetet okozhat, illetve a ga- 

rancia is érvényét veszti.  
 
• A garancia ideje alatt a készülék javítását 

kizárólag a GRAEF szerviz végezheti, 
ellenkező esetben a garancia a további 

sérülésekre nem terjed ki.  

 
 

 
• A hibás alkatrészeket kizárólag eredeti 

alkatrészekkel lehet kicserélni. A biztonsági 

előírásoknak kizárólag az eredeti alkatrészek 

felelnek meg.  
 
• A készüléket nem használhatják olyan 

személyek, akiknek fizikai, érzékelési és 

mentális képességei korlátozottak, illetve 

olyan személyek, akik nem rendelkeznek  

megfelelő tapasztalattal/tudással, kivéve, ha 

a biztonságukért felelős személytől útmu- 

tatást kaptak a készülék használatára nézve.  
 
• A készüléket gyermekek nem használhatják. 

A készüléket és a hálózati kábelt soha ne 
hagyja gyermekek számára elérhető helyen. 

 
• Soha ne engedje, hogy gyerekek játszanak a 

készülékkel.  
 
• A készülék külső időkapcsolóval, illetve 

különálló távvezérlő rendszerrel nem 
működtethető.  

 
• A készülék háztartási felhasználásra készült, 

így például: dolgozóknak fenntartott 
konyhában, üzletekben, irodákban;



 
mezőgazdasági telepeken; vendégek számára 

szállodákban, panziókban és egyéb 

lakóhelyeken, szálláshelyeken. 
 
• A hálózati kábelt az aljzatból mindig a há-

lózati dugónál fogva húzza ki, ne a kábelnél 
fogva.  

 
• Mielőtt a készüléket a hálózathoz 

csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a helyi 

váltóáramú feszültség megegyezik a címkén 

feltüntetett adatokkal.  
 
• Ha a készülék hálózati kábele, vagy csatlako-

zója sérült, a készülék használata tilos! 
 
• Ha a hálózati kábel sérült, a kábelt ki kell 

cserélni. A kábel cseréjét kizárólag a GRAEF 
szerviz, illetve az arra felhatalmazott 
szakember végezheti el.  

 
• A készülék burkolatát semmilyen 

körülmények között ne távolítsa el! A 

szerkezet, vagy a kábelek érintése áramütést 

okozhat.  
 
• Az aktív alkatrészeket soha ne érintse meg! 

Ez áramütést és halált okozhat. 

• A készüléket a kábelnél fogva ne emelje fel!  E  
 
• Működés közben a készüléket ne mozdítsa meg.  
 
• Nedves kézzel ne használja a készüléket! 
 
• Használaton kívül a beállító gombot tekerje 

„0” állásra, így a támasztófal takarni fogja a 

forgókés pengéjét.  
 
• A csomagolóanyaggal ne játsszon, fulladást 

okozhat.  
 
• A kés pengéjét ne érintse meg. A penge  

rendkívül éles és balesetet okozhat. 
 
• A készülék tisztítása előtt, illetve annak 

használata után kapcsolja ki a készüléket és 
a kábelt húzza ki az aljzatból. 

 
• Ellenőrizze, hogy az állító kapcsolót lezárta 

(a kés fedett). 
 
• A készülék tisztításához ne használjon 

maróhatású tisztítószert és oldószert. 
 
• A lerakódott szennyeződés eltávolításához 

ne használjon kemény tárgyat. 
 
• A készüléket ne merítse vízbe és ne tartsa  



folyóvíz alá. 
 
Kicsomagolás 
 
A készülék kicsomagolása az alábbiak szerint 
történik: 
 
• A készüléket vegye ki a dobozból.  
 
• A csomagolóanyagot távolítsa el. 
 
• A készülékről távolítsa el a címkéket (az 

adattáblát ne vegye le) 
 
A készülék elhelyezése 
 
A biztonságos és megfelelő működés 

érdekében, a készülék elhelyezésénél vegye 

figyelembe a következőket: 
 
• A felület, amelyre a készüléket helyezi, 

legyen vízszintes, megfelelő vastagságú, 
teherbírású és csúszásmentes. 

 
• A készüléket úgy helyezze el, hogy 

gyermekek a forgókést ne érjék el.  
 
Balesetveszély 
 
A forgókés levághatja testrészeit. Elsősorban 

ujjai vannak veszélynek kitéve, ezért a kezét 

ne tegye a támasztófal és a forgókés közé, 

amíg a támasztó falat nem zárta le teljesen, 

azaz nincs „0” állásban. 

 
Gyerekzár 
 
A kés befedése érdekében (a támasztófal 

legyen zárva, azaz „0” állásban), a szeletelő 

asztalt húzza a kés elé és nyomja be a zárat. 

Így a szeletelő tálca nem mozdítható. 

 

Szakaszos működés/automatikus lekapcsolás 
 
A szakaszos működési rendszernek 

köszönhetően a készülék 5 perces 

szakaszokban is működtethető. Annak 

érdekében, hogy a készülék az 5 percet ne 

lépje túl tartósan, a készülék 10 perc után 

automatikusan kikapcsol. Ezután a készüléket 

azonnal újra lehet indítani. 

 
Túlterhelés elleni védelem 
 
Ha a kés a szeletelés közben kemény tárgyba 

ütközik (pl. csont), a készülék a motor 

megóvása érdekében kikapcsol. 



Túlmelegedés ellni védelem 
 
A túlmelegedés elleni védelemnek 

köszönhetően, ha a készülék 10 perc működés 

után nagyon felmelegszik, a biztonsági 

kapcsoló leállítja a készüléket. Figyelem: A 

túlmelegedés elleni védelem nem egyezik meg 

az automatikus lekapcsolás szabályozó 

funkcióval. Ha a leállás után a készülék 

azonnal újraindítható, akkor automatikus 

lekapcsolás történt. Ha a készülék a leállás 

után nem indítható el rögtön, akkor 

túlmelegedett. 

Ebben az esetben a kábelt húzza ki az 

aljzatból és hagyja lehűlni a készüléket. Ha a 

készülék lehűlt, csatlakoztassa újra a 

hálózathoz. 
 
Ezután elindíthatja a készüléket. 

 

Rendeltetésszerű használat 
 
• A készülék kenyér, sonka, hideg hús, sajt, 

zöldség és gyümölcs szeletelésére alkalmas.  
 
• A készülékkel ne szeleteljen kemény 

anyagot, mint a fagyaszott étel, csont, fa,  

  
vagy fém. 
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Szeletelés 
 
• Helyezzen egy tálcát vagy tálat a készülék 

alá. 
 
• Nyomja finoman az élelmiszert a támasztó-

falhoz, majd ugyanígy a szeletelő tálcát a 
forgókéshez. 

 
• Nyomja meg a ki- bekapcsoló gombot. 
 
• A szeletelés befejezése után nyomja meg 

ismét a ki- bekapcsoló gombot.  
Megjegyzés: A puha ételek (sajt, sonka) a 

legjobban hidegen szeletelhetők. Ha uborkát, 

vagy répát szeletel, először érdemes felvágni 

azokat egyenlő hosszúságú szeletekre, így, a 

maradéktartó segítségével könnyebb lesz a 

művelet.  

 
Maradéktartó 
 
A készülék használata a maradéktartó nélkül 

tilos, kivéve, ha azt az élelmiszer mérete és 

alakja lehetővé teszi. 



 
Amint az élelmiszer mérete és alakja lehetővé 

teszi a maradéktartó használatát, úgy annak 

használata kötelező. 
 
• A maradékot, vagy a kisméretű élelmiszert 

helyezze a szeletelő tálcára. 
 
• A maradéktartót helyezze a szeletelő tálca 

hátsó falához és csúsztassa az élelmiszerhez. 
 
• Folytassa a műveletet a „Szeletelés” 

fejezetben leírtak szerint. 
 
A maradéktartó segítségével paradicsomot és 

gombát is szeletelhet. 

 

Tisztítás 
 
Puha és nedves kendővel tisztítsa meg a 

készülék külső burkolatát. Erős szennyeződés 

esetén használjon gyenge hatású tisztítószert. 

 

A forgókés eltávolítása 
 
Rendszeres időközönként emelje le a forgókést 

és tisztítsa meg a készülék belső felületét. Ez 

különösen javasolt lédús ételek (pl. paradi- 

csom, gyümölcsök, sült húsok) szeletelése 

után. A kést nagyon óvatosan fogja meg. 

• Húzza maga felé a szeletelő tálcát. 
 
• A kés fedőlapját fordítsa el 45 fokkal jobbra 

és emelje le. 
 
• A kést rögzítő zárat fordítsa el jobbra, és 

óvatosan emelje le a kést. 
 
• Nedves kendővel óvatosan tisztítsa meg a 

kést. 
 
• A kést és a kést fedő lapot helyezze vissza 

fordított sorrendben. 
 
A forgókés rendkívül éles, ezért a kést 

óvatosan mozgassa. 

 

Szeletelő tálca 
 
A tisztítás előtt a szeletelő tálcát vegye le a 

készülékről. 
 
• A szeletelő tálcát rögzítő zárat jobbra 

csúsztatva húzza ki a tálca alól. 
 
• A szeletelő tálcát húzza hátra és emelje le.  
 
• A szeletelő tálcát törölje át nedves kendő-

vel, vagy mossa át folyóvíz alatt.  



Figyelem: A szeletelő tálca mosogatógépben 

nem tisztítható! 

• A szeletelő tálca alatti sínt havonta egyszer
kenje át paraffin-mentes olajjal, vagy

vazelinnel. A felesleges kenőanyagot törölje
le egy puha kendővel.

 Hulladékkezelés 

A készüléket élettartama végén tilos a 

szokásos háztartási hulladékkal együtt kezelni, 

hanem elektronikus háztartási hulladék 

begyűjtésére szolgáló állomáson kell leadni. 

Ezt a terméken és a használati útmutatóban 

található szimbólum is jelzi. Az anyagokat 

jelöléseiknek megfelelően újra lehet hasznosí- 

tani. A régi készülékek újrahasznosításával 

jelentős mértékben hozzájárul környezetünk 

védelméhez. A szelektív hulladékgyűjtő 

helyekről érdeklődjön az önkormányzatnál. 

2 év garancia (Vivo V 10) HU 

A gyártási és anyaghibáknak tulajdonítható 

meghibásodások vonatkozásában a vásárlás 

napjától számítva 24 hónapos gyártói garanciát  

vállalunk. A garancia nem terjed ki a nem 

megfelelő kezelésből és használatból eredő 

károkra, valamint az olyan hibákra, amelyek 
csak csekély mértékben befolyásolják a készü-  

 

lék működését vagy értékét. Továbbá, a 

garanciális jogok nem vonatkoznak a szállítási 

sérülésekre, kivéve, ha ezek a mi hibánkból 
következtek be. A garancia nem terjed ki az 
olyan károkra sem, amelyek nem általunk, 

vagy képviselőink által végzett javításoknak 

tulajdoníthatóak. Jogos panasz esetén a hibás 

terméket saját belátásunk szerint megjavítjuk  

vagy hibátlanra cseréljük. 



  
  


