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Návod k použití 

SEKÁČEK POTRAVIN 

R-519G 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. 
Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod 
uschovejte pro případ další potřeby.  
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ 

• Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, 
záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za 
škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé 
používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.  

• Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí 
uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím 
zásuvky. 

• Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. 
UPOZORNĚNÍ 

• Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se 
sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s 
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly 
poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným 
nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat 
děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel 
udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. 

• Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. 
• Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen. 
• Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího 

časového spínače nebo dálkového ovládání. 
• Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a 

odpojte ze síťové zásuvky. 
• Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, 

poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového 
kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. 
Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte 
autorizovanému servisnímu středisku. 

• Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte 
se těchto částí mokrýma rukama – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem. 
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• Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič a jiné zdroje tepla 
nebo do jejich blízkosti. 

• Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch. 
• Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.  
• Než otevřete vnější kryt, počkejte, až se nůž zcela zastaví. 
• Zacházejte s nožem opatrně. Je velmi ostrý. 
• Po delším používání se nůž otupí a měli byste jej vyměnit. 
• Neponořujte základnu do vody, ani ji nedávejte pod tekoucí vodu. 
• Maximální provozní doba je 5 cyklů po 30 sekundách. Po 5 cyklech 

provozu je důležité nechat přístroj vychladnout minimálně po dobu 10 
minut. 

• Při manipulaci s řezacími noži buďte vždy opatrní, zejména při vyjmutí 
nože z nádoby, vyprazdňování nádoby a během čistění. 

 

POPIS SPOTŘEBIČE 

 

A. Tlačítko ON (2 rychlosti)            
B. Základna s motorem 
C. Víko nádoby 
D. Nádoba 
E. Hřídel sekacího nože 
F. Sekací nůž 
G. Ukotvení nože 
H. Nástavec na výrobu mléčných 

  koktejlů 

 
 
Obr. 2: Vložení nástavce na výrobu mléčných koktejlů na hřídel sekacího nože. 
Obr. 3: Vyjmutí nástavce na výrobu mléčných koktejlů. 

Obr. 1 

Obr. 2 

Obr. 3 
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POUŽITÍ SPOTŘEBIČE 

Spotřebič má dvě rychlosti 
• Stlačením tlačítka směrem dolů (viz obrázek) spustíte rychlost. 

 
 
 
 

 
Sekání 

• Umístěte nůž (F) na ukotvení nože (G) 
• Vložte do nádoby všechny ingredience, které chcete nasekat. 
• Nasaďte víko (C) na nádobu (D) a otočením ho zajistěte. 
• Umístěte základnu s motorem (B) na nádobu/víko a jemně otočte. 
• Zapojte přístroj do sítě. 
• Stiskněte tlačítko ON (A) a držte jej zmáčknuté, sekáček začne ihned 

pracovat. 
• Uvolněte tlačítko ON (A) a počkejte, dokud se nůž nezastaví. 
• Vyjměte základnu s motorem (B), stiskněte tlačítko a víko uvolněte (C) 

otočením v opačném směru než při jeho uzavření. Opatrně vyjměte nůž (F). 
 
Mixování 

• Vložte nůž do nádoby, viz odstavec „Sekání“. 
• Do nádoby nalijte přísady, které chcete smíchat.         

 
Jak připravit vynikající majonézu 

• Ingredience: 1 žloutek – 1 lžíce hořčice – 2 lžíce vody – 1 lžíce octa – 100ml 
oleje – sůl a pepř. 

• Je důležité, aby všechny přísady měly před přípravou majonézy pokojovou 
teplotu. 

• Do nádoby vložte 2 polévkové lžíce oleje a všechny ostatní přísady. Vše 
promíchejte stisknutím tlačítka na kratší dobu. Přidejte zbývající olej, a 
míchejte ještě cca. 30 vteřin. 
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Příprava mléčných koktejlů 
• Vložte nástavec na výrobu mléčných koktejlů (obr. 2) na hřídel sekacího nože 

(E). 
• Dále postupujte dle odstavce „Sekání“. 

 
Banánový mléčný koktejl 
200 ml mléka 
100 g banánů 
4 ks kostek ledu 
 
Postup: Nejprve doporučujeme v přístroji lehce nadrtit ledové kostky. Poté přidejte 
mléko a banány. Doba mixování je cca 40–60 sekund, při vysoké rychlosti. 
 
ORIENTAČNÍ TABULKA ÚPRAVY POTRAVIN 

Ingredience Maximální 
množství 

Maximální 
doba 

Sekání: pouze nůž 
Petržel 
Cibule, šalotka 
Česnek 
Strouhanka 
Ořechy 
Sýr 
Šunka 
Maso 
Sušené meruňky 

300 g 
400 g 
300 g 
100 g  
250 g 
250 g 
350 g 
400 g 
250 g 

30 vteřin 
30 vteřin 
30 vteřin 
30 vteřin 
30 vteřin 
30 vteřin 
30 vteřin 
30 vteřin 
30 vteřin 

 

ČIŠTĚNÍ 
• Před čistěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě. 
• Základnu otřete pouze vlhkým hadříkem. Nikdy ji nevkládejte do myčky, 

neponořujte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodu. 
• Nádobu, nůž a víko nádoby je možné mýt pod tekoucí vodou nebo v myčce. 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE  
Jmenovitý rozsah napětí 220-240 V 
Jmenovitý kmitočet 50 Hz 
Jmenovitý maximální příkon  300 W 

 
Změny textu a technických údajů vyhrazeny.  
 
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.  
 
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.  

 
Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na 
něj vztahují. 


