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Návod k použití HA-4193 (Jídelní deska) 

Prosím přečtěte si a uchovejte tento návod. Obsahuje důležité informace pro správné a bezpečné použití. 

Tento návod je pouze vodítkem. 

ÚVOD 

Jídelní deska je navržena tak, aby poskytovala dodatečnou nezávislost, pohodlí a pomoc při 

každodenních kuchyňských úkolech. Je ideální pro ty, kteří mají potíže s uchopením, nebo mají pouze 

jednu ruku. Je vybavena zařízením na strouhání a krájení a pomůckami na upnutí a přidržení. Je vybavena 

čtyřmi přísavkami a čtyřmi gumovými protiskluzovými podložkami, které ji pevně kotví na místě, aby 

se mohla bezpečně používat i na hladkých površích. 

SPECIFIKACE 

Velikost desky Celková výška Hmotnost Materiál 

500 x 300 x 35 mm 145 mm 1,7 kg 

ABS (korpus)/PVC (odsávání)/Nerezová ocel 

(struhadlo, hroty)/Nylon (kartáč)/Guma 

(protiskluzové částice) 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 

1. Odnímatelné struhadlo a kráječ: Sbírejte jídlo s minimem nepořádku a odpadu. Má odnímatelné 

ochranné víko pro zakrytí ostrých řezných hran, když se nepoužívají. Víko se v případě potřeby 

jednoduše zvedne. 

2. Odnímatelný odsávací kartáč: Umožňuje čištění nehtů, ovoce, zeleniny atd. 

3. Odnímatelný svěrák: Lze jej do široka otevřít a přidržet téměř jakýkoli objekt na místě. Má jednu 

pevnou čelist a jednu pohyblivou čelist. Umístěte objekt, který chcete podržet, proti pevné čelisti. 

Posuňte pohyblivou čelist nahoru k objektu. Pozor: Pohyblivou čelistí lze pohybovat pouze s rukojetí 

v horní poloze. Když se pohyblivá čelist dotýká objektu, zatlačte rukojeť směrem dolů a zablokujte 

ji. Chcete-li objekt vyjmout, zvedněte rukojeť nahoru a odsuňte pohyblivou čelist. 

4. Zvýšené rohy ve tvaru L: Slouží k přidržení chleba a toastu na místě, kde jej pak můžete namazat. 

5. Odnímatelný blok s nerezovými hroty: Drží chléb, ovoce nebo zeleninu na místě, pokud je chcete, 

nakrájet, nasekat nebo oloupat. Lze je obrátit, takže pokud je nepoužíváte, můžete je bezpečně otočit 

vzhůru nohama. Chcete-li použít hroty, vytáhněte blok hrotů zezadu desky a otočte jej, vraťte jej do 

otvoru v desce a zatlačte na místo. 
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VAROVÁNÍ 

• Vhodné pro mytí v myčce na program do 70°C s výjimkou odsávání a kartáče. 

• K dezinfekci výrobku NEPOUŽÍVEJTE UV světlo. 

• Prosím, vždy mějte hroty otočené vzhůru nohama, pokud je nepoužíváte. 

• Ujistěte se před použitím, že jsou čtyři gumové protiskluzové podložky pevně připevněny k povrchu. 

• Uchovávejte mimo dosah dětí. 

• Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození. 

ÚDRŽBA 

Všechny části výrobku lze v případě potřeby snadno a bezpečně vyjmout a umýt v myčce nádobí, kromě 

pevné a pohyblivé čelisti svěráku. 

Čelisti umývejte jen normálním mýdlem a vodou. 

 


