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Popis mandolíny Viper 

 

 

 
Součástí sady Mandolíny Viper: 

 rám s integrovanými horizontálními břity a skládací protiskluzovou nožkou vzadu 

 nastavitelný plátkovací nástavec 

 dva Julienne nástavce – 4 a 10 mm 

 úložný box na Julienne nástavce 

 ekonomický přítlakový klobouček a posuvník s nádobkou na potraviny se systémem kontroly rotace 

 návod  

 

Nastavení 

POZOR: Rám má integrované velmi ostré břity ve tvaru písmene V. Manipulujte s mandolínou 

s velkou opatrností. Držte mandolínu za rukojeť nebo za přední plastovou část. Nikdy nedržte rám 

za boční stranu s břity.  

1. Nožky 

- rozložte zadní nožku, 

- mandolína může být používaná na pracovním stole nebo na nádobě 

2. Výběr plátkovacího nástavce 

- zvolte nástavec dle požadované tloušťky nebo výsledného tvaru  
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Plátkovací nástavec  -------  plátky 

Nakrájet na plátky lze všechny typy ovoce a zeleniny, 

také ty nejjemnější nebo nejkřehčí. 

 

 

 

 

 

Nástavec Julienne s noži 4 mm ------  nudličky, 

kostky a kosočtverce 
 

 

 

 

 

Nástavec Julienne s noži 10 mm -----   nudličky, 

kostky a kosočtverce 
 

 

 

 

 

3. Vkládání plátkovacího nástavce 

           TIP: před vložením nastavte nástavec na střední 

polohu otáčením knoflíku do pozice 4 nebo 5. 

 

 

 Uchopte mandolínu tak, že její zadní strana je otočena 

směrem Vám. Zasuňte nástavec pod první 2 výčnělky 

rámu (1)  

 Zkontrolujte, zda špička nástavce je nad nerezovou 

ojkou (2) 

 Nástavec zasuňte přímo směrem k V-břitu, dokud se 

zastaví. Uslyšíte mírný zvuk, dle kterého poznáte, že 

jste nástavec vložili správně. 

 Pro výměnu nástavců: zmáčkněte 2 postranní zarážky 

a vyjměte nástavec 
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4. Nastavování tloušťky plátků 

Natavení tloušťky plátku je možné pouze 

u plátkovacího nástavce, nikoliv u Julienne 

nástavců. 

 

 Mandolína Viper umožňuje zvolit tloušťku plátků od 1 - 10 mm. 

 Na nástavci je knoflík pro nastaven tloušťky plátku. Je popsán 

stupni a lze tedy jednoduše nastavit požadovanou tloušťku 

otáčením knoflíku. 

 

 

5. Vkládání Julienne nástavců 

POZOR Julienne nástavce mají velmi ostré nože. 

Uchopujte je velmi opatrně za zadní část. Nikdy 

nedržte zepředu za špičku! 

 

 Uchopte mandolínu tak, že její zadní strana je otočena směrem 

Vám. Zasuňte nástavec pod první 2 výčnělky rámu. 

 Zkontrolujte, zda špička nástavce je nad nerezovou ojkou. 

 Nástavec zasuňte přímo směrem k V-břitu, dokud se zastaví. 

Uslyšíte mírný zvuk, dle kterého poznáte, že jste nástavec vložili 

správně. 

 Pro výměnu nástavců: zmáčkněte 2 postranní zarážky a vyjměte 

nástavec 

 

6. Posuvný klobouček a posuvník 

 

 Mandolína se dodává s posuvným kloboučkem a posuvníkem. Nádobka kloboučku drzí krájenou 

potravinu pomocí integrovaných jehel. Klobouček a posuvník je nezbytné používat pro bezpečné 

krájeni na mandolíně. 

 Jednoduše posouvejte kloboučkem po rámu mandolíny. Při krájení se klobouček nesesune 

z kolejniček. 

 Potraviny se vkládají do nádoby kloboučku - pozor! Velkou 

zeleninu a ovoce je nutné předem rozkrájet na kousky, které se 

vejdu do kloboučku. 

 Ujistěte se, že posuvník je správně vycentrován na rámu. Vložte 

potravinu do nádobky kloboučku, jehly udržují potravinu ve 

vhodné pozici. Pružina pomalu tlačí potravinu dolů a postupně ji 

uvolňuje v průběhu krájení. Podle tvrdosti krájené potraviny 

přiměřeně tlačte na klobouček. 
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Systém kontroly rotace 

Posuvný klobouček a posuvník jsou vybaveny systémem kontroly rotace, která umožňuje krájet 

kosočtverce, kostky a Julienne krájení. 

 

 
Zarážka posuvníku omezuje rotaci kloboučku v obou směrech a umožňuje pravidelné krájení. 

Dále napomáhá rovným řezům při Julienne krájení. 

 

7. Krájení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plátky 

 Vložte plátkovací nástavec (odstavec 3), 

 knoflík CUBE SYSTÉM otočte do pozice OFF (ostří ve tvaru V je v na nejvyšší 

úrovni a zůstává v této pozici zajištěno), 

 zvolte tloušťku krájení (odstavec 4), 

 vložte potravinu do nádobky kloboučku, 

 vycentrujte posuvník a klobouček a pohybujte směrem nahoru a dolů po rámu. 

 

 

Krájení  nudliček (hranolek) 

 Vložte nástavec Julienne do rámu (odstavec 5), 

 knoflík CUBE SYSTÉM otočte do pozice OFF (ostří ve tvaru V je v na 

nejvyšší úrovni a zůstává v této pozici zajištěno), 

 vložte potravinu do nádobky kloboučku, vycentrujte posuvník a klobouček a 

pohybujte směrem nahoru a dolů po rámu. 
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Krájení kostek 

 Vložte nástavec Julienne do rámu (odstavec 5),  

 otočením knoflíku CUBE SYSTEM do pozice ON aktivujete CUBE 

SYSTEM, 

Postup při krájení-obrázek níže: 

 umístěte klobouček na nejnižším bodě rámu (1), vložte potravinu do 

nádobky kloboučku. 

 Nastavte posuvný klobouček: delší výřez (90°) otočte k zarážce 

posuvníku (2-3). Když zatlačíte na posuvný klobouček, břit ve tvaru 

V se pohybuje směrem dolů. 

 Posuňte kloboučkem do nejvyššího bodu rámu (4) a tlačte na 

klobouček. V-břit se posune zpátky nahoru. 

 Otočte kloboučkem nazpět do pozice stop a znovu posuňte 

kloboučkem dolů (5). 

 Opakujte pohyby nahoru a dolů po rámu mandolíny a otáčejte kloboučkem, až je celá potravina nakrájená. 

 
 

TIP: Podle tvrdosti ovoce/zeleniny bude nutné tlačit na klobouček, aby se V-ostří posunulo dolů. Krájení 

rajčat na kostky – použijte nástavec Julienne s noži 10 mm. Vybírejte pevná a masitá rajčata. 

 

 

Krájení kosočtverců  

 Proces krájení kosočtverců je stejný, jako u krájení kostek. 

 Jedinou změnou je, že rotace je méně výrazná. Kratší výřez (45°) 

na kloboučku otáčíme k zarážce na posuvníku. 
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8. Údržba 

 Nedoporučujeme vkládání mandolíny do myčky na nádobí. 

 Břity a zuby (nože) jsou vyrobeny kvalitní příborové nerezové oceli. Ruční mytí prodlouží jejich 

životnost. K čištění prostoru mezi noži na Julienne nástavci lze použít jemný kartáček. 

 Břity zle ostřit. 

 Mandolínu po umytí pečlivě osušte a skladujte v místě s nízkou vlhkostí. 

 Pro důkladné vyčištění lze klobouček 

rozebrat. Na vrchní části kloboučku 

uvolníme šroubek otočením ve směru 

hodinových ručiček a jednotlivé části 

rozmontujeme. Pouze jehly nelze 

oddělit. Po vyčištění a důkladném 

osušení všechny části smontujeme 

(opačný postup jako u demontáže). 

 

 

 

9. Uskladnění 

 Úložný box dodávaný s mandolínou Viper je určen pro 

skladování 3 kusů Julienne desek. Desky jednoduše zasuňte 

do kolejniček v boxu.  

 Plátkovací nástavec ponechte zasunutý v rámu mandolíny, 

pouze nastavte tloušťku rezu na 0. 

 Při uložení mandolíny nejdříve zasuňte přítlakový klobouček 

a následně nasuňte úložný box dle obrázku vpravo. 

 

 

 

10. Upozornění 

Mandolina Viper značky de Buyer je určena ke krájení ovoce a zeleniny a byla navržena a vyrobena pro 

maximální bezpečí při krájení potravin. Tento přístroj je vybaven velice ostrými čepelemi a noži. Dbejte 

zvýšené opatrnosti při manipulaci a přenášení mandolíny. Prosíme, dodržujte následující pravidla užívání: 

 zárukou bezpečí při krájení je posuvný klobouček s nádobkou pro potraviny. Je nezbytné jej 

používat při krájení potravin, chrání prsty před poraněním o břity. 

 Rám Mandolíny a nástavce přenášejte pouze za speciálně navržené úchyty. 

 I když se nechystáte pracovat, plátkovací nástavec ponechte zasunutý v rámu mandolíny, pouze 

nastavte tloušťku rezu na 0. 

 Skladujte mimo dosah dětí a nedovolte, aby děti manipulovaly s mandolínou.  
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