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Instrukcja obsługi 

ROZDRABNIACZ ŻYWNOŚCI 

R-519G 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy 
korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy 
zachować. 
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ 

• Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad 
podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani 
importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z 
nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z 
urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji. 

• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że 
napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku. 

• Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka. 
PRZESTROGA 

• Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz 
osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub 
osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały 
pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją 
potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez 
użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie 
znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy 
przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat. 

• Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem. 
• Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone. 
• Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem 

programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania. 
• Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, 

należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego. 
• Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub 

zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z 
uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno 
naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji 
urządzenia - grozi to porażeniem prądem el. Naprawy i regulację niniejszego 
urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe. 

• Nie wolno odłączać urządzenia z gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód 
zasilający ani dotykać tych części wilgotnymi rękami - istnieje ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym. 
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• Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani 
na innych źródłach ciepła, ani w ich pobliżu. 

• Urządzenia nie wolno umieszczać na krawędzi powierzchni roboczej ani na 
niestabilnej powierzchni. 

• Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, suchej powierzchni.  
• Przed otwarciem zewnętrznej obudowy poczekaj, aż ostrze całkowicie 

się zatrzyma. 
• Manipuluj z ostrzem ostrożnie. Jest ono bardzo ostre. 
• Po dłuższym okresie użytkowania ostrze stępi się i należy je wymienić. 
• Nie wolno zanurzać podstawy w wodzie ani czyścić jej pod bieżącą wodą. 
• Ważne jest, aby po 5 cyklach pracy pozostawić urządzenie przez 10 

minut do ostygnięcia. 
• Podczas manipulacji z ostrzami tnącymi należy zawsze zachować 

ostrożność, zwłaszcza podczas wyjmowania ostrza z pojemnika, 
opróżniania pojemnika i podczas czyszczenia. 
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OPIS URZĄDZENIA 

 

A. Przycisk ON (2 prędkości)            
B. Podstawa ze silnikiem 
C. Pokrywa pojemnika 
D. Pojemnik 
E. Wał noża tnącego 
F. Ostrze tnące 
G. Mocowanie ostrza 
H. Nasada do koktajli 

  mlecznych 

 

 
Rys. 2: wstawienie nasady do koktajli mlecznych na wał ostrza tnącego. 
Rys. 3: wyjęcie nasady do koktajli mlecznych. 
 

UŻYWANIE URZĄDZENIA 

Urządzenie posiada dwie prędkości 
• Naciskając przycisk w dół, patrz rysunek, włączy się prędkość. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1 

Rys. 2 

Rys. 3 
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Rozdrabnianie 
• Umieść ostrze (F) na mocowanie ostrza (G) i włóż do pojemnika wszystkie 

składniki, które będą rozdrabniane. 
• Umieść pokrywę (C) na pojemniku (D) i przekręć ją, aby zamocować. 
• Umieść podstawę ze silnikiem (B) na pojemniku/pokrywie i lekko obróć. 
• Podłącz urządzenie do zasilania. 
• Naciśnij przycisk ON (A) i przytrzymaj go, rozdrabniacz natychmiast 

rozpocznie pracę. 
• Zwolnij przycisk ON (A) i poczekaj, aż ostrze się zatrzyma. 
• Wyjmij podstawę ze silnikiem (B), naciśnij przycisk i zwolnij pokrywę (C) 

obracając ją w przeciwnym kierunku, niż przy jej zamykaniu. Ostrożnie wyjmij 
ostrze (F). 

 
Miksowanie 

• Włóż nóż do pojemnika, patrz rozdział „Rozdrabnianie“. 
• Wlej do pojemnika składniki, które chcesz wymieszać.         

 
Jak przygotować pyszny majonez 

• Składniki: 1 żółtek – 1 łyżka musztardy – 2 łyżki wody – 1 łyżka octu – 100 ml 
oleju – sól i pieprz. 

• Ważne jest to, aby wszystkie składniki miały przed przygotowaniem majonezu 
temperaturę pokojową. 

• Do pojemnika włóż 2 łyżki oleju i wszystkie inne składniki. Wymieszaj 
wszystko, naciskając przycisk na krótszy czas. Dodaj pozostały olej i mieszaj 
jeszcze przez około 30 sekund. 

 
Przygotowanie koktajli mlecznych 

• Wstaw nasadę do koktajli mlecznych (rys. 2) na wał ostrza tnącego (E). 
• Następnie wykonaj te same czynności, które podano w rozdziale 

„Rozdrabnianie“. 
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Bananowy koktajl mleczny 
200 ml mleka 
100 g bananów 
4 kostki lodu 
 
Procedura: zaleca się najpierw lekko rozdrobić kostki lodu. Następnie dodaj mleko i 
banany. Czas mieszania około 40-60 sekund, z dużą prędkością. 
 
Orientacyjna tabela przygotowania żywności 

Składniki Maksymalna 
ilość 

Maksymalny 
czas 

Rozdrabnianie: tylko ostrze 
Pietruszka 
Cebula, szalotka 
Czosnek 
Bułka tarta 
Orzechy 
Żółty ser 
Szynka 
Mięso 
Suszone morele 
 

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

30 sekund 
30 sekund 
30 sekund 
30 sekund 
30 sekund 
30 sekund 
30 sekund 
30 sekund 
30 sekund 
 

 

 

CZYSZCZENIE 
• Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie. 
• Podstawę tylko przetrzyj wilgotną ścierką. Nigdy nie wolno wkładać jej do 

zmywarki, zanurzać jej w wodzie ani czyścić ją pod bieżącą wodą. 
• Pojemnik, ostrze, pokrywę pojemnika można myć pod bieżącą wodą lub w 

zmywarce. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
Zakres napięcia znamionowego 220-240 V 
Częstotliwość znamionowa 50 Hz 
Maksymalna moc znamionowa  300 W 

 
Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone. 
 
INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH 
OPAKOWAŃ 
Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez 
gminę do utylizacji odpadów. 
 
USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej 
oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można 
łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, 
odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych 
punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub 
innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu 
dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa 
utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów 
naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego 
zagospodarowania odpadów. 

 
Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które 
go dotyczą.  


